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 تشادداد 9
 حرخ رالداهن ویلیمزا
 نیمأت مدعات , قب ردبن

 اب زا ملیفتاب یلام
 !ینا رب بوخ زاسملیف

 یافآلثم رد - یجراخناراگسمانزور هک هچن
 نارهن یلامنیس هراونشچ نیمراهچ هدابرد - یواکر تیپ
 هراونشجنیا هک تساتیعفاو نیا یهدنیوگ اب «دناهدز مقر
 زا ناوتسهک ! دناهتفاین «ناورتخت» هب تهابشیب «ار

 دروخنانچ ؛ نایناریا یدمنواخس و یزاوتنامهبم تکرب
 ددتکر شهرطاخ نیرتهبناوتعم «دعب یدیدمانهک تفخو

 ! دیسیل ار ناهدوبل و تخاس شحرطم « هراونشج

 «هراونشج یدنمتواخس ا یواکرتیپ یافافیرعن
 نالوشسم هک هچنآ لابف رد تسا یرکشن نیرتمک دیاش
 !دنزب مقد نینجا « دنامتشاد هضرع وا هب هراوننح

 دوبهداعلاقوف اهیناربایزاونامهیع هکنبا لوا ..»
 رکید یاههراونشج یاهشش وک نیرتهنادنمنواخس یتحو

 یللجم یاهتله رد تمافا « .دهدیم رارق عامشلاتمت ار

 ثاب ناراگتهمانزور یارب لانتنیتنکر تنبا « نوتلیه نوچ
 ۰ دوب یلاشتسا و شخبتذل یئاربذپ

 مینادیم هک تسپن هراونشج شزرا رس رب فرح
 هضرعار یدنمشزرایامنیس ۰ شرالارب دورم رد هژیوب
 ناراگنهمنزورملف فلعل دیابیم ارچهکتسنپ اردفرح . دومت

 هب رتشیب هکلب هراونشج تیفیک رطاخ «ب هن یچراخ
 نانازا « ؟دشابیاهنادنمنواخس راپسب یلاریدپ رطاخ
 ناشهراونشج یاهشزرا زا فیرمل «هاب ؟تساهدمالمعب
 تسکاهراشاد درل؟یمنرد یلوگیلکدح زاهک مباهدناوخمهار
 نیتسار یاهشژرا هرابردار بلطم قح هچوجیهبهک ارلع
 . دنکی من ادا هراونشج

 هک تسنپارب ناششال یهمه هراونشج نالوئس
 دب یلومرس نارگند و یواگرتیپ یاقآ نیئژا دوجورب
 همطلارهراونشج تیثیح « ناشیاملفشیث هک ادابسدرلعت
 «گنبافرص هب ینارپا راگتهمانزور رگا « الاح . دناسر
 ؛درادیلیفط تلاح هراونشج رد ؛« تسی یواگرتیپ یاف۲

 ۱ مغ هچ
 تسیواکرتیپ یافآ یورلگ رطاخهبدبال « زابو

 - دناهدومرف یتیاضران راهظا « نارهن كيفارت زا ه -

 .دوش لقتنم ناهنصا هب هراونشج تسارارف

 اصتحناره یامنیس هراونشج نالوئسم ارثیا
 «یکیزا ناهنصا طبارش دجاو یاهامنیس هک دننادیم

 ۰ 0 ا ۳

 یامعزدبعف هک میتکی من مه روابو . دنکیمن زواجن انود
 یناهفصا رگاشامن یلامنیس كنهرف طسندربالابهراونشج
 رطاخب افرص لاقتا و لقن نیاهکنیا دنامیماهن ! دشاب
 نانامهیم لک دد و ناراکتسمائزور رتشیب هچرع+ افر
 هتشادننامهیم یلاس « هراونشج رلا دبال هک تسیجراخ

 یواکر تیپیافآ «کنبا مفریلع و ! دشدهاوخ هدیچرب دشاب
 ندناشک تباب .دناهدرا گهر اونشج نالوئسصم لفب ریزهتاودنع

 دوخ هب شتباب دیابیم هک ناریاهب ینویئوتنا یاه!

 ندر" یندرکراختفا نینچ هباع . مین راختفا و ملاس

 ینویوتنا نوچمه یشزرااب تیصخش رکنع « میهنیمن
 رد شیاهبرال؟تنمو اهیخلت تافوازونه «اما میتسین
 , تسا هنناع نامداپ

 یواکر تیپ یافا رتشیبهچرههافر یاربام : رخآفرح
 زا نامسرت . مياهديشوک دوجو یهمهاب ناشبالاثما و
 یاهندرب تل و اهندیشو « اهندروخ راوجرد هکنسنپا
 یحبرفن «یاهزیج» د «زیچ» میوش دوبجم « ناشپا
 هبناشرطاختیاضرات مینک میدقت ناشنرضح هب مه یرگید
 ۱ دنک یگهفطاعیب شملف هکاداپم !ددرگ مهارف لامک

 یئاضبب ملیف نتخاس ارچ

 ؟دش دتشاذگ توکسم

 ردیقباقح» یلاضیب هزان ملیف هک تسا ربخرد
 هچدوب نیمان /دع ببسب ؛ «سیردا رتخد الیل هراب
 .تساهدنام توکسص « هدننک هیهن هاگتسد یوس زا نآ

 راک شذرا و یلاضیب تیئافح رد مینکیمن رکف
 -یهشاشنیبو شناداب یلاضیب , دشاب یدیدرت دلدنا وا
 رکلنو دنهورپآ یامنیس یهفک رد نیگنس یاهنزو دناون
 هک یاهجدوب همهتااب یهاگتسد تفونا . دشاب زیکنارب
 دتسینششخبولذپ و فارصاژافرح-دراد دوخ هناوتشپ
 ,دسنک نیمانار یئاضیبملیف جراخم هک دوشیمن نیابیضار
 رد رالد نویلیم نیدنچ دودح رد یاهجدوپ هکیلاح رد

 رد یباهفرح

 هرا ونشح هراب

 ملیفیناهج

 هک ملیف ناگشیپرنه یاذغ نیما یارب : میهدب یکجوک
 «ناخزپشاتسا رایسب ناشدادعت 3 دنتسه یجراخ رثکا

 یگنرف یاهادف عاونا نآ رد هک دناهتشاداپرب یرایس
 ۱. دوشيم ایهم

 «یلام نیما مدع تلعب دیاپیم یئاضیب تفونا
 و دواتریح هک یتسار .درالگب دانکار شملیف نتخاس
 تواضق هدنیا هرابرد میهاوخب هکنایب . تسازیگنا رثات

 یاهملیف زا ثكيچيه هک میربزگا بلطم نیارکد هب مینک
 هتسناونن . هدومن یرادگ هبامرس نآ رد نارب اهک ددرتشم

 دهاش هک تسیزاین . دنکبسک یزایتما نیرتمک تسا
 نارسا نوچ تسا راکشآرب هنبلا مه شلیلد ؟ میروایب

 رادک هب امرساهنت دوشيم4 تخاس ۰۶ یملیفردندوبكرتشمزا
 ابیناربا یانشایتح و انشاان هرهجود یکب .سبد تسا

 ,دنکی ناهج ارامنیس نیاهرهچ دناوتیین یعرف یاهشقن
 اسب سایف لباقربف یتح و رتمکرایس ار یئاضیب

 نيمات ۰ دیاهدادرارف ینیلروژویرلاو رایتخا رد هک هچنا
 لاشما د یشیلروز زا یزیجدیددیهاوخ تقولادینک
 !دینکهبرجت هدشهکمه راب كيیارب . دروآیمن مک ناشبا

 یگنتلد رارکت
 ورسخ هتخاس دادپارس ملیف هنش" هند

 تبسانم نیاهبشاهدننکهیهت هکدعارد شیاملهب شاتیره
 .شایگاروخ ودروخ موهفد ردهن نشج .تفرگیکجوکن شج
 ودمآرد شیامن هب ملیف هک تسدنیا زا تسینشج صرف
 امنیسراتس هلجم هب مه ادیعیب نشج نیازا یمهس
 ملیف نیا یفرسهب هلجم زا یتاحفص و دش هدیشک
 دنموربآیامنیسزا هکنیا راوج رد « دش هداد صابصتخا

 نینچ كب  دمارد شیاملهب یملیف « لاذتباز ۱ دودب

 نارسبا یامنیس دیابیمارج : هگدرزآلد ار ام یگنتلد
 لش یملبف هضرع هک دوش قرف جبار یاهملیف رد نانج
 .دنکهولج هرظتنا نینج نیا«رادبارس

 ولعض هب هراشاورادپارس فیکو مک هرابرد ثحب
 هکتسنپارسرب الامنشرح . رگیدیلاجمیاربدنامیعشب اهنوف
 هکت ساهقیضم رد بوخملیف ظامل زا نانج « امنیسنا
 ۱ تسین هزجعم زا مک توافس ملیف كپ شبامن

 دزابتسد یتیفیگ نانچهب « ناربا یامنیس شاک

 شان هکلب دزیکناینرب یبجعت بوخ ملیف شیامن
 ناوتپماما .تسیدپعب یوزرآ, دشاب روآتفگش « دب یملیف

 1 دوب شوخلد شنابخا. ینومندوشیم هدراذگ هلرتشم ملیف هدنزاس پیلا رایتخا
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 ؟دیماجنااجکب ایناپسا هب هبدهع ترفاسم هیضق
 یاههسک سانشرس هدنناوخ هبده 6 هد

 زاوا ًامنیس ناگشیدرسه زا یرایس

 ربار دوخ اهزور نیا دناوخس

 دنکم هداعا اینابساعب ینالوط

 هبهک تسا هتشاد مالعا اهراب هندهع

 هصهاوخروشک زاعراخ هب یزارنورود رفس
 هتفابيمسر هبنج دروع نيا نونکاناما تفر

 روطب هبدهع رابن ؛! هکنیاا تسا

 ایفأپسا هب _رفسراد
 یارک نیارد « امنیس نادننک هیهن

 یاجهب یسکهچ هیدهع لا سب « دنربیمرسب
 رطاح نیازا ؟ دناوخ دهاوخ زارا ناگراتس

 طص یاهوبدوتسا رد پنرع هبدهعاهزورنیا

 دنکیمارجا !راهملیف كنها و تسادص

 یاج یسک هچ دید و تست دیان

 «فارتو

 یرفس یا

 ید

 .ددنبيم ار

۳ 

 ؟ تفرگ دهاوخ ار هبدهع

 را زا 0 9 7
 ب|فداص یک دنز سخب مرد ترمویک

0 

 هنمر رد یشزرا اب تایبرجت هک تاعوطع قون اب ساکع خب عرق ۶

 ینادواج رثا دوکفوب باک تسناوت شال اهندس ادم !ریقا دراد
 .دناد رگ رملیشهب ۱رتیادع

 هنا ورنآ ۱ یباه تمسف هیه یاربو دیش یداب زتامحز هد يا ,کایب یک

 ۱ یلم نویزیولن ویدار «ساعرس اب تیاده قداص روک فو
 رراشادیفیفدتراقننهیه# ود زی تلاده

 یتف لحارم نیرخا رضاح لاح رد مگ 0 03 "۰
 زا اببنارت را ناب شخب مرد یرادافر طاتبوباتک )8 9۹
 وا یاه باتک مامن هک هدش هداد هزاجا رتخب "رد هس تیاده هشدو فتا
 تساهدش !دیدناک یلاهج لاوتسفدنچرد تک رشوازب هو8قو 3987 9 6

19 
 اس - ۱۳۴ هراش - 4 هحفص

 هتروو هدش هیهت نارب

 یل ودراذگی هرس تتب ت

 اصسس را

 ۱۳ سم

 ۱۳۳ لو تویلم تب یرباک مرد شیامن هتفه كب یط ر
 . تهاب همادا مءدهتفه

۳ 

 ۱ هتفه هس یط رد یعبرک هلاژ وتدح وتک رش اب ینف صتن

 ۳ مد اداصم یشورف اب اراگان هورگ رد

 0 یدرونامیاكیب تکرش اب هک ۰
 رارهدسن اپ و نویلیم تفه لاسروی

 ۱2و فا هدییس و یرداق جربا تک رخ اب مافانابر /

 میام و هدرک ,

 ملمک
۳ 

 ۰ تب

 لوصحم داشنیب ملیف ۳) ۱ ۳-۹

 امناسآ هورگر د شبامن هتفهودیط لای ررازه دصناب و نوبلم شش دودح
 دس زهاعتات

 ا؟ ارد شیامنب ابسا هورگ رد رتنع هتخنت همه رد []
 یادا مود هتفه شنیامن لایر زازه .ددع اب نویلیم شش دودحا یشورُف

 دنراد تکرش یمتاخ ابیرف + ونامیاتكب مایف نی ِ ۰

 ته یط رد نیرفآ شون و دیفع نمهب تک شاد درم كي شاداب ملیف ج7
 نهرد نآ شامت و هتشاد شورف لابرن هدسشش لاس روبنوا هورگ رد هتشذگ
 در اد همادا مود ۰

 لایقتسا هک تسا منامب هدیز مها وخیم ماعهتعم یجراخ ملیف نی رت قو وم

 هراد همادا ت امنیس رد

 !زاسهعباشمه زاب ءنیلیآ

 | لایر نویلیهود دودح شورف

 ۱ هتیس هراتسون « نگیو نیلبآ []
 رایسبیاه«هباش روحم شتیلاعف زاغا زا
 اساروا رلا رظاخ نیاهب . تسا هدوب

 م۲تکمارسرب ؛ میهد بقل زاسهعباش

 جاوروا هرابرت هک یتامیاشهب یهاگن

 نیلبا هک نیارب تسا یدیکات « هتفاب

 تساهدون هارمه هعیاشاب همه

 یزاب ماگنه نکید نیلیا ۲7
 -رسبس وجلد نازرف هب لد ناراپ ملیف
 ۲ دومن دهاوخ جاودزا وا اب و

 یضترم شزابمههب « نیلیا []
 نادنرو تخابلد ۰ هلصافملیف رد یلیقع

 «سافشاع ؛ چند یاههشوگ رد !رودنپا

 ۱ .دناتقاب

 ساسارسب یاهلارن ۰ نیلپا [1

 رجاهتخاس نیلکاز شرهاوخ هک یکنهآ

 ۱ دومن دهاوخ

 یدنماورن درم فرط زا « نیلبآ []
 لاسو نس ریارب دنچج هک دشیراگتساوخ

 ! دراد ار وا

 هکلاهملیف دد طتف « نیلبا 7
 ترش ۰ تشاد دهاوخ یزاب وجلد نازرف

 ۲ دیاهنیمع

 یهلیف رب هکنبا رخهمیاش و []
 دصاوخ یزابمه نکیو شدنمرنهردب اب
 ۱ دندرگ

 مهراب نیلبا تسادیپ هک روطنبا

 زا دود هتسلا هک .تخاس دهاوخ هعیاش

 سس مه راللتا

 !دب ایمنا رباب هیک رت ر ویشم هصاق رو رگب زاب ثاي رگ امطاف
 روهشم هبیاقر « كيرگ امطاف 6

 یناوارفنارادفرط هک « هیکرت صقر
 د .مج توعد هب دراد هیکرت رن

 دنجرد و دیآیم ناریامب « ینابیش
 دهاوخهیهن ریواصت نامزاس هک ملک

 تخادرب دهاوخ یزاب هب دومن

 ین رهش هیکر ت سد تیرعضاف

 و .درادرصم رد لامجهییاس هباپمه
 ملیف رد یزاب هب رتمک هچ هب

 ردلیملامک اب داب ننا اما دزادرپم

 یزابهیکرن د ناربا دارتشم تلوصحم

 کاهمنیفدک تسا دقتعم نوچ دبامنیم
 اکداجا دنسو داد كي دناوتیم ددرتشم

 هیئرنو ناریاروشک ودنایمیکنهرفو
 . .دشاب

 «راتسلب ۶ كب رگامطاف زا شیپ

 رد * ایل نیمسای» مساب هیکرت
 تخادرپ یزاب هب یناربا یاهملیف

 ۱ دیاب نینچمه تفاین یقیفونهک
 )اهیک رت مادنا كيراب هراتس «وحس»
 ودازخرف قافتا هب یملیف رد ه درب

 .تسج تکرش یرداف جربا



 ؛ نوسیم زابهتا راک یئانب یروب
ِ*# ۷ 

 :دیوگی م یدوب

  نسب رم هب هک یزور زا

 ظطاشن « مادتخاد رب ا راک

 مت یم ساسحا ایرتشپب

.۰ 

 اهنیس نیکمف هشیمه هرهچ ؛ یروب 8
 هتفاب تسن یاهزا ینوگرگد هب اهروب

 زیل شلاتسود نیرتکیدزن یارب یتح ۰ تسا
 ادزناهلیپ زا وا هک ارج دشابیم هرظتنمریغ

 »زا یشورخو شوج و هدماریپ یئاهنت و
 تسا هتفای

 نیگمغو تکاسی دون نا رکید نم

 یوزنمشیپ لثم ارم رگید .دوب مهاوخن قباس
 رکفهج منادیع . تفای دیهاوخن ریگهشوگ و
 نسینچ نیاهک ماهدش یتشاع هن دتکسم

 ! مشاب لاحشوخ

 هشیمه .دما شیپ قشع فرح یتسار

 یسگر تشم قلهملیف رد هژیوب نم یهرایرد

 هک دوشیم ابرب لاجنج نیا منکیم کزاب «
 مسلیف رد الثم .ماهتخایلد ملباقم رگیزاب هب

 ودنتف" مدرکیزاب«اروتاتنک اد۱۳ وکلک
 نینچمه و مته وا قشاع نم « دنتشون

 ايفام رتخد هلمج زا یکرت ملیف دنچ رد
 یهتخابلد تساخ ربهعیاش زاب هک مدومن یزاب

 ! متسه ملباقم رکی زاد

 نآهب متسه یرب لاجنج زا هچره نم

 نعهن هک منزيع دابرف مه الاح موشیم الس

 ننازا متکث رف و متسین یکچیه قشلم
 4 موش یسک قشاع مه يپ

 مرگرس تخس اهزورنبا هک ميئاديم

 اریتاعاس زورره و تسا یدش یزایهناراب

 ؛ دنراذگیم هتاراک نیرمتهب

 ومسلاس شزرو ثب نم رظنب هناراک »

 )وز

 زورهب ویدببات هناز رف

 ك تاب هک بترت نا : دندرگ ماوتز

 یرادرسملیف هاگشناد رد میلف ,*نا زا هنحص

 ایهطساو ملف نادرگر اک ناتسسآ اب

 : صا زا تدلات هناز رف یراددناح و

 د سلف راک لیطعت بس « دا زن هی

 هیفارعو اوتد یادصورس و دیدرگ
 وکدزادازنه زورهب و یدیثان هنازرف

 فلطساو ملبف نادرگراک ناتسآ و
 هدیئاشک زی تاعوبطم هب , رگید یوسزا

 دوجوم تافالتخا عفر اب ه خالاب
 تفاینابای اههلحسا و ملبف یراد سلف

 یناهنن و _مواقمارندبهک یشزرو . تسا نیرفایداش

 هاوخمالاح نم «دهدس الحار هشيدناو

 هناراک ,شدرگهب ار متفو مشاب داشهرهج كب

 ؛اهلاس یط رد . منارفگیم جیرفت هبمالخ و
 الاسح اما مدرک لمحت ار هودناو یئاهنن
 مدا كي .. مپاردب نآ هلسپ زا مهاوخيم

 اوزنا « هودنا زا رودب هدنزرس و نامداش

 شنیزگ هوحن رد یگهزان هب « یروب

 تساهدرک لامعا يداينب ینوکرگد شیاهملیف

 دشابیم داش یاهشقن رگشنبرفا رنشیب و
 ماهفابیگهزانهب نم هک یاهزانیهیح ورا

 .تساهدرادگ رثا نم یلامتیسراک رد یتح

 قشعردو هدرملد رتخدشقن مهاوخیمن رگید

 مهاوخیم . منکیزاب ار یاهدروخ تسکش

 نم . مشاب نوطیش و داش یاهشذن رگافبا
 لوصت و ریفت نناهب جایتحا الاح اعفاو

 «منکیم ساسحا یبوخب ار دوخ راک رد

 یمنوکب اد یروب « یب نیاژال احرهب
 هدنزرس« داشلد : تفرگمیهاوخ ارسرگید

 ۱. زابهناراگ 4 همه زا رتمهم و

 اکیرمآ رد یلضاف ارچ ۱

 9دش تشاد زاب

 یامیسسانشرس رگیژابیلضافاضر 6
 ورود یرفس زا یگزان هب اهزورنبا ناربا
 ء, تساهدمآزاب زارد

 بونجشتا ملیف رد یزابهک یلضاف اضر

 دشاکیرما یهار دو هدناسر ناباب هب ار

 دشچ ددعتم یاهملیف رد یزاب زا سپ ۷
 اضر . دزادرپ تحایسو ریس هب یحایص

 سکره زا شیب ناکشبرنه نایمرد یلضاف

 و تسا «تفرزارد و رود یاهرفس هب رگید
 تساسیند دود هب رفس یهتسلد !دیدش

 هدرک رفس اکیرما هب هک یلضاف اضر

 نربدتسود یمتسر جریااب ار تدمئپا دوب

 دینارلکیم دوخ

 یناهکجلوارت ندرک جرخ تلع هباجتارد
 یمهافت ءوس دوب طفاس شزرا زا یللمبانسمک
 :زورسکی تشادزاب هب رجنم هک .دیآ ۳

 . دیدرگ یلضاف

 اب هرات - ۱۳6 هرابش - ۵ هحنص 7



 هاب هات وک ین هتک رد 2
 هلحم رییدرس «یدامتعا ر»

 نانا 7 تاعالطا ۱
 < امنیس هراب رد ناناوج یامترح ینسس

 میاهتشاد

 تسارابدیبا یامنیس یاح دادیوی تم ۶

 یناهتیعتاو دنبوگ راپ دنارنیم شیاهفرح

 !رچ و نوچ
 تسیداتعا یاهنرح هدیکج دیبا

 هک دیها۲ دوخ ۰ یدامتعا یاقآ ۰ه

 تمبملیفدنجرخاوا نیا رد ناریا
 رظن هطعقن زا هک تسا هدومن هضب

 تیاعر لک ردو یرادربملیف «
 ال دنامتشاد یلانسا لیاف

 لابقتسازامه رکید یاه روشک
 ملیفهک .دیدقتعع ای۲ . .دناهدنا : پپ

 كننازاسملیف سوت هک ت ۲

 ملیف ماقن رد دناوتیم دوشیم هتقا
 ار امنیس نیا هکنپا اپ دشاب
 1 داد یداینب تا

 سیدناونو ارگثاف نازاسلیق
 رداریریطاسا نانارلهپ نانیا

 نارسب» لیخ ناپم رد هک
 ۱ دسسنارمشم دربت هب

 شرمارفاما ؛ .دنهدیمت ها

 بیت «همماج رش یاهدپدپ

 یسپ رد هت هچب دناب

 ونزاسسه یامیس یاهتکمش

 ام یامنیس .درادکب هتخانشن و هدید
 كسب داجنا یاربار یکنهرف یلاثارت نآ

 یمجتسن و یناهگان بال

 نماتجی رمتپ دب ابیم ؛ تسا دقاف ؛ امنیس

 موکیم و دبی

 « اتسا یرح

 نادسیمب و ناگراتس دروم رد 9

 یرهاط یاهلابیز هضرع اب هک امنیسهدما
 دننکزاب دوخ یارب یاب یاچ دنشوکیم
 بسا ناوج لسن تبونابا ٩ دیئوکیم هج

 ٩ دننک یلامزا دوخ هنیمز نیا رس

 ناگراتس []

 ناهج یامنیس . دتتسه متفهرنه نامس

 هشنیمز رد

 یمی هتسه مهلماکت *

 سدپلد یاهشفت ابر

 هسینج « دناوتیمن ایز ناگرانس نودبمه
 « دنک ظفحار شزپکنالایخ

 هرهب تفاطل زا هک ینابایژ نیمزرس
 دنناوتبم ابذ ناگرأتسم « دناهدرپ نارارن

 دنشخبیم رتشیپ «تیپادج امنیس هدرپهب

 ناگراتسهک میشاب قوف یب یلیخ دپاب ام

 ارباب دوخ متفه نامسآ رداد يقمدی
 رد یلایز رایمم اما میدرگ

 نسیمزرص رد

 لسن هاگدید

 رگبدهک تسا یتولفدم صخاش یارادن ارح

 ًامنیسلوا لس ناگراتتس مادناو «رمج رد

 زوررهاضرتناح كشیب و تسین

 (۳ هحفص رمعبت

 ار هار

 ایم هراس ب

 اهرورنیا هدازینف ریورب (7
 دوخیرنه یاهراک , یدابز یژرنا

 تلاعفف رط كمي زا و دنکی م 1۳

 راک مگید فرظط زا و ْح

 نادنعرنه یتیفرد

 پس زور تاعویطم ناگدتس وتو

 9 یراج یاس ِِ نو ره

 اسب عتیقه وع هئارل ریداز

 ارارق رطاح نیمه هب ۰ دیدرگ هجاوم

 هزاتویسکس هراتسو هنکنز یلک []
 و وایقشع همیاش هک ناربا یامنیس راک

 یلامنیس لفاحم لقن اریخا یرداق جربا

 ءاضما ار یملیف رد یزاب دادرارق هدش
 جرسپا طسو و در.ادجان تپ هک دومن

 .دش دهاوخ ینادرگراک و هیهل یرداق
 اب * « دومن اعدا یرداق جریا

 ؟تساهدرکت وکس یقحاب زیورپ ارچ
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 تسددریج هدنژاون «یقحاب زیورب ۳0

 یاهگنهآ ینامز هک یزاسکنهآا و نلبو

 یدنج  تخاسیم یلادصورسرپ نیشتلد

 هتفرگ هرانک یرنه لفاحم زا هک تسا
 یرسیگهرانکنیا و . تسا هدرک توکس و

 «اریمحزا هک تفرگ ماجناینامز ؛ یقحاب
 .دش ابج

 هناتسود یلفحم رد اریمح و یقحاب

 جاودزا هپ هک دندرپس رگیدکی هب لخ

 سما

۴ 
 ۱, در زات ینوب زن ولن

 ارق زا هک دینادب میهارنا تسیدب

 ۱ یمتاح یلع اب یناهتبحصمولعم
 ۱۳م من و ات حا

 [۳۳یتف تکرش اب «ثجلم» یگدد
 راطلس»لادرس رد كجیلع لر رگاغلا

 ریل نیرود ی ولح «نا رتحاص

 دوخ لماک تتفاوم یمتاح روه

 اربز+ تساهدرگنزار یا «درومنلا رد
 عورش دلر رادتر دادید اشاهزو رنبا یمناح

 ۱92ابیم دوخ هزان ینوبزبولل ل ااب

 !یصتهزان

 یو زا یدبدج یاص همان یدورب

 لاح رد یقیفرت
 رتهزا یبیکا

 همانربدنچمیهت هب ا تس

 هب هک ینوبزیرلل و ویدار
 یلاکیرمآ لاکیزوم د داش یاهوت

 ددرگ هیهل یقیف وت
 ندروآ درگ مرگرس رصاح

 ۱ بوصم نآ

 خ وصم

 دزادرپب دوشیم

/ 

 مب هنکنز یلک زا مفیف نیا ینادرگراک
 ناناوسج یمامت دوبعم هک تخاس دهاوخ

 ارچ تسیث درومیب مه نادنچ ود
 ارگبدکب گافتاب لفاحم بلغا رد ودنیا
 دن وئنم

 یراکمه كي هجینن رد و دیماجنا
 . هتخبدیپ« دنمرنه جوز نیا نایم « یرنه

 ساسمتلا : یاهگنهآ لصاح هک دش
 بره و .دوب ... و لکغاب هب یاهرجنب
 دشابیاهلاش تسناوتیم اهگنهآ نیا زا

 یارجاو كنها نتخاس رد یقحاب قود زا

 :اریمخیوسزا « نآ ریذیلد

 دصب یدنچ و .تسا هتفر ینالوط یرفس
 ]و ضشم الخ رد وا هک دیچیپ همباخ

 گارد هک تساینز یدنناوخ میت
 .دشابیم یئوداج یلادص

 اب « اهفرح نیاز هكيچيه اما
 هب نانچمه یقحای د داهنن رتارف «هباش
 . عماجم و لفاحم زا و داد همادا توکس

  كيچيه یتسردب . .دیزگ یرود یرنه
 هک دننادیمت مه شکیدزت ناتسود

 «تساملس هچنآ اما .دنکیم هچ وتساجک
 شفورعم بارضمراهج و نلید كانشفیاون

 ( هتخاس هک یراگدنام یاهکنهآ نینچمه
 انبااب درادیم و هتشاد دادیاپ ار واداب

 ؛ هکسش سرب

 ارچ ؟ تساجک یقحاب یتسار
 1 تسا هدرگ



 !تس | هفش «تاق)در» یدرون اما كابب

 یباسحاهزورنیا * یزابهایس یاههمانشب اهن هب تبس مدرف تیاتع هب هجونا

 زا هدافتسا تساهدومن لع یناسحا هگنیاا دیسریم رظن هب یمنح؛ اهملیف رد نآ
 كرادن یملیف « یزابهایس زایاهبامتسداب « نادرگراک و هقباساب راریملیف هسک هدید

 .درادمات «كاقلد »

 یاهمغ و اهدرد « نازابهایس هدرپ تشپ یدنز هب یمشج هشوگ اب «كقلد

 اد نارگیدا دنراذگیم هپاع دوجو همه زاهنحم رب هک یئاهمدا دهدیم ناشن ار نانا

 اضر دناشنیم اههدید رب كشا هک دنناوارف تالکشمریگ رددوخ یگدئز نتم رداما دننادنخ

 هتساونو تسا هتشاذگ مامن كس دنبوگیم هک نانجنا كاقلد شفت ردی درونامبا كين

 .دیامنیژاس زاب ارمایس یگدن ز داندردتاظحل یاوخ

 هک دو ینامز دزادرس زاوا یایند

 هب دنتشاد یلورورب رگا « ناگدنناوخ

 واترهش هناوتشیاب و دندمایم امنیس

 دجیقلا و نیسح و ابو[

 ؟دن راد رگبدکباب یاهطبار

 هناخیروح یلوقب و یهانباسونآ [7]

 یسشنیمااب هک یلاجنج زا سب « شودب

 لوسقشم الاح دومناب ناوج یارسنارن

 ردتلاعف هب ات دشابیم دوخ یادص میلعت

 اءادندومنیه زابامنیس رد یناپ یاج یاوخ

 سکع رب تسرد ۰ اهزورتبا هکنبا لثع

 امنیس ناگراتس نپا نوج . تسا هدش

 دیروآيم یور یگدنناوخ هب هک .دنتسه

 ۱ رهورفالبل « ندرفاشسون

 اب وگودنبا تیقفوم . دنتخادرب یگدنناوخ

 هب اهمنشتس

 هتخادنا سوه + مه اد ناگراتس رکید

 تسا

 یفناو نیسح را یگنهآ ؛اسوتالاح رهب

 ارسلآ یدوزب و دراد نیرمت تسدرد ار
 دومن .دهاوخ ارجا ویدار رد

 هتخاس « اسونا یارب یفئاو هک یکنها

 :دوبدهاوخ .دنسپ مدرم یاههپام رد تسا
 ساهرخ یشلتخاس رد * یقلاومک یاهباع

 هجاب یناوخهلارل دن اسوتا دید دپاب

 ؟ دش دهاوخ یفوع هزادنا

 ناتس رهشرت ات رانیمسو هرا ونشح

 »دس را رگ رب هنوگج
 یرناتنیاهراوخشج ,مامنیدوورف ۲۲-,زا _ینعو كنهرفو نویزیولن وئدار تمه هب 8

 ,دیماجنالوطب هامنیدرورف ۲, ان « دش ایرب
 -ینواضف هب ار هلرزن 3 .كجوک ناتشرهش٩۱ زا یناهشبام هک هراوئشج نیا

 هک تشاد "مه نوک و تمی تاسلج تشادیم هضرع هک یرتاثت راوج رد تشاد

 نسبا تیلک زا هک هجنا لاحنباای# دشیم یصوصخ یاهباسح هبوستهب لدیهاگ فسات اب

 یاهدادمتسا « تائاکعا مدع رب »والع مهاهناتسرهشرد هک دوبنآ دمایمرب هراونشح

 زا رتاثت ود کارجا زا یلامحس 0

 رسلاثتیارب ینغ یاهناونشپ دنناوتیم دنبايب یلجتناکما رگا هک دوشیم تفای ینیتنلد

 , دنشاباعم یموت

 .دشهضرع هراونشجرد رناثت ۱۱ اعومجم

 نادهاز ؛ جولب -۱
 هاشنامرگ ۸ بیرغ تبرق - ۲

 ناگرگ ۰ بادلب ۳

 دهنم « دنلب یاه هباس -

 مالبا  ماگنهراهچ -«

 ٩۴ هیئلص رد هیقن

 *یوگاک ۱ و «ریازنا یاهجات اب اهاتسرهش

 امیس هراس تب ۱۳۸ هرابش ۷ هحفص [7



 هرابرد یاهتفکان یاهفرع رهورفالیل
 رد , تسا«هتشن نم یورابور [7

 +شاهرهچربذیلد طوطخرد . هدنامه ریخ وا

 : منکیم وجوسرب ار شایکدوک یاهلاس
 یهخاس هک مروآیم دایب ار هلال و دارم

 بوخ هچ «الیل « وا و دوب ریهر ریام
 زابار .دنعدرد یگرتخد یدسون یاههظحل

 دومنیم

 یگرتخد ار اهبلق ناطلس « دمب و
 «نیدرفراوج رد و هدرکمگ ردب و كچوک
 نوچمهشبادص هکنباات ... اهلاس نآ لوغ

 مشوگ رد نیرولب یاهزیوآ ندروخ مهب
 یرادشب . دروآیم مشبوخب و دچیبیم
 یالبل ! ه . ؟رگنیم وا رد . ماهدزیاوخ
 + یتدوکیالیت و نم یهتسس ویایور

 . دننوانس یناههرهچ
 شایلابیز هک هن : الی

 یربذدیلد ! هن هدشاب نیگنس د هداتفا اج

 مرشاب هتخسآ تنطبش .دراد یاهنارتخد

 ۲ تسا راقواب ناماوت وارد یریلد و
 : دیوگیم « ماهدرکن !وبل

 تسابز

 هجنرا زا هشیمه ؛ هشاب «تشادن یمسر

 راکت یب ماهدو رعتتم هدوب یمسر هک

 هس زا یفرح هشاب یلددرد اهفرحس

 هبحاصم زا ۰ سپ . مربذپیم 8
 یلددردرتشیب نامیاهفرح و . مينزيمز +رگ
 مب وا«رویصكانس؛یرادنب . تساهناتسود
 ردینتفگ هچنا رههالملات میکنم توکس و

 دیوگ زابمیارب «درادولک رد ضقب و لد

 زاوا هسب امنیس زا رایتخایب « اهفرح
  یاهصوع هرعود . دشکیمامنیس هب زاوا زاد

 . تسالامف نا رد البل « كنبا مه

1 
 ۲۱ لدب یاهداونوخهبوت نم (]

 9  سشخاد دواگورس رشهاب هک مدموا

 ۳ رت دنپاپ مهتم هک دوب یمیبط نیا
 ۱۱ /نوخوت یاهفرح هنیبم مد" یتند
 ۳ رود رلات و امنیس هرابرد شاهمه
 یررث نيا هشیم دنمفالع هاوحانو هاوح

 از متشادهک یمک لاسونس اب نم هک دش
 1 ندرکیزاب زا یندم هب مدرکیزاب اهملیف
 ۱۳۲ 1 و متفرک هرانک « اهملیف ون
 ۲ یاههمزمز هشبمه هک مردام و ردپ قبوشت

 ۲ میادصا متخادرپ نیرمل هب ندیشیموص
 هریگب لک

 : تفرگ لکش « الیل یادص و [7]
 تیارا اب هکنا هژیوبتلاح شوخ ۰ فیرظ
 میوک ارچ د الیل ریذیلد و هنارتخد

 یاهتفارظدوبهارمه سشانیشنلد یاههمشرک
 ۳۳زب 4 اهتفاح و تاکرح رد « الیل
  یتوگوگهیاس ار وا هک تخادناتفارص هب

 ۱ دوب نینچی ةسارب . دننک دادملق

 ۱ یلیح شوگوک هب نم « نیب []
 ۲۳ وثم اهیضمب هگا الاح . مدنفالن

 ۶ الل نتفک و ندرک هباقم سشتروکرک
 ات یم هانک نیا ۰ هشوگرک

 هروجسهنوخیم هکیتقو یاهدنناوح ره

 ارس هریکیم شوگوگ هک یناهتسرابأهنلاح
 جوچیهب نعهماسمهک هچنوا اما . نتفرگ
 وا تویمور یناهتهابش اهیضمبهک مریکبم

 ارس «ریکبمش وک رگ هک ی لامتسز

 چو چیهبنم هملسم هک هرم

 یی  مرادن وریک زا

 عج رت ۱۳ ور دن مارخ

 54 هکباات مرالب رانک ورندنوخ مدیم

 اب اهتلاح

 ی

 مشانب هکد ی

 کرته ههبچ ود رد هک یسکره 8
 ار لکیمار یخزرب تلاح دنکیم تیلاعف رس ؟الب سم

 ه تسوررد در لاوئس نیااب هشيمع ّص

 هبابآول.درادیم تسود رتشیب اد نیمادک

 1 زاوااب امنیس ؟ یاهتسلد نیمادک

 ار رد رم [2]

۴ 

 رمتتس + تدنوخ زاوآ

 ۱ ۷ یتفر.



 ...دسک یسم حرسطم قشع و زا و[

 شا

 ؟ دشکی م تسد یگدنناوخ زاءامنس رطاخب رهو رف البل ابآ ٍ#

 ۰ ۷ مقشاع نع:من زمداب رف «دیابن مغا رس قشع

 یزور رگا و متسین سکچیه

2 

 رعشسنبا هکیتقو و منکپم سحوربرح رمت

 ماهدلابور : هشابهتشادمه یبوح كنم"

 یرایمن نهل هک یاهگنهآ

 هس دنسپ دروم رتشیب ؛ هشاب هتشاد

 هنتبم

 مس رهلع هک هشابیمف رطاخهب نیا دباش

 وسضخ ول ... هنمدوج ول « ملاسونس یما

 اما هریکپم «هشج رس اجک زامئودیمن ۱ هنم

 هدرکشدوخ ریساونم و یه هک منو

 مهر مدنسبیم ورامنیس مه هک متفگ

 ۱ هک ینودیم « امییس . وریناوخهنارن
 اصیس هب شتساو . هدوب نماب یکدو

 مد توج مدنمفالع شهپ و مدرک تداع

 یشدوخزا.هرادندرکیزاب شقنلاحم ملیف ون

 نورپب «هک.د دوحوم هب هشيم و .. ایم

 ر رشد و. مدآهک هبوخ تصرف هب نا

 یهمه اب ور شدوخ هتک شومارف

 رد« ًامنیس ..:شاهمفهمهاب 4 شاهیکنلد

 كئر هب و تداعهب یم یهساد تقیقح

 ی.اج ورامیس جسوتیس نم هندرک صضرع

 هشيملوحم سبهک یئاهشقن نوچ . مریگب
 سیت یدج

 ؛ دنساتشرس یاهنوکب هکیلاهآ 8

 هک تسابرب یناعیاش ناشاهرابرد هشیمه
 دنمرنه هکنپا یعمهاب اههیاش نیاما۴
 وب اهدیداسب « اما « دزاسی رتشیبار

 نآ یرنه تیثیح رب دیدش یهمطل هک
 مهالیل هرابرد و دروآیم دراو دنمرنع

 هلمج زا مياهدينش رایسب یئاههمزمز
 .دوشیم هداد تبسن وا هب هک یئاهقنع

 نیارا نم یکتتلد همه هک ۲ [3

 نمهک یراکره دیاپ ارج ۰. ساههمساش

 «افو» اب ! هشاب یطاق همیاشهباب متکیم

 الیلهک دیچیب همیاش « مدرکیزاب یملیف

 ناردیمر نرادهناقشام هطبارافو و رهورف

 ۱ ننک جاودزا مهاب
 « مارآ؛مان هب یناوج زاسکنهآااپ

 زاب و متخبر ناپنب ار یمرادم یراکمه

 الاح ناهدرپسلد مهپودبا هکداتفا همزمز

 و ونم نوپم هک هیئاهفرح هرایود : مه

 «بح ۱ هدشادبپ یقتم ناییرق زرمارف
 ملیف (هصق) هب طوب رم هک هرتیئ هب نیا

 هک ساهفرح نبمه ؛ لاح رهپ اما هثشیم

 هزاسیم هماخ

 زا هک قشم شاهنه : قم نشاهمه
 قشم. هگنشف قشع ... هریمث رتا رف همباش

 هراب رداما سهدنزاسقنع « هیتس فرح

 وماوا مدوخ هک قشم نیا ساجک « ,نم
 هتفیتوا ۱ منکيمت شساسحا و منیبیلت

 ات رهدرگ دادملق اهیلیخ قشاع وسع

 هن ؛ دیاش مگیارچ « مشب قشاع یژورهب

 تب وئوا دش مهاوخ قشاع یتفوهب امن

 هسلپ مقشاع یم هک مئزیم دابرف مدوخ
 هرابردیفرح ره « الاجاما ۰ مقشاع نم

 هس و سهدوهیب هشب هتفگ نم یقشاع
۱ 

 هن زپم شیل" رسهک هحاش

 .درادیخزر تلاح « شاهرهج [7

 هک یئاهقشع زا دیامنیم كنتلد و هتفشآ
 شهاگن... دنکیم توکس .دناهدادتیسن واهب

 رد 3 تسا هدنامهریخ یئاجهب هک منکیم

 ۱. موصعم رتخدالبل :درل#یم متهذ
 مه هئانز شیارآ هب الصا نم ۲7

 نص یه رهچ و لاو نس نوج منکیمن

 ماد هرادن ورنیکنس

 داهنشیپ و زودنا ح رف
 ۷ ..ملبف رد یزاب

 خشیارآ تیفرط

 ینویزیولت هرهچ زودناحرف نودیرف 6

 لقع ۰ شوگ و مشچیرجمشیبیدنچ ات هک
 نلا یمشاه نیمیس گاغتاب و دوب شوه و
 اهک تسیدنج دومنیع هرادا ار همانرب

 ملیف ناگدننک هیهت کوس زا یتاداهنشیپ

 «زودناحرف نودیرف هک اجنا زا اما
 دزرویم قشع ادیدش شاینویزیولت داکهپ
 زیگناهسوسو تاداهنشیپ نیاهب هجوچیهب

 :هک تسا دقتعم زودتاحرف نودبرف

 .دنکیمن بلجارم دیاب هک نانچنآ امنیس
 راهتشا پجوم یرایسب لماوع هک نوچ
 دوشیم یاهثیبرنه كب یماکا سکعرب اب

 منک یگدنز هداس داوخیم داوضخپم ملد
 شا*رابردهگا رهورف الپل نودب همه

 شدوسخ .تساوخ نیا «سه یگادصورس

 نالفقشاع نسیونیمو نکیمهکا
 تسصلار . هضحم هماشهبن ه رگ زاب ۱

 یاهنسیردیایند ول رهورف الیل هک ها

 ءار شهپ یکشیمه شدوخ زا ریغ

 یگهداسنیا هرادتسود و یسهداس. هرادن

 ۰ نرادب هکا نرادب هکا ۰ هتک ظفح ور

 .دبلطیم الیلزا ؛ امنیس « هجنا 8
 یسکس یاصمنجص هب یمشج هشوگاب

 رگا دعب و . رطخ كئز ثكب : تساهارمه

 ناالیل .دماجنایم ینابرععب دبای همانا

 ؟ دنادسم ار

 السح رکاهک منودیم ! مئودیم 07

 یزا-پ مه یکس هدیشورپ هصص كب

 ناب رع هب ریزگا ینیبیم تقوهب منک

 «یاررعزا بانتجا رطاخب... مشیم «ندش

 متفگ ۰ متشادگ دانک ور دادرارق نیدج

 دریا تیلباق هنرتیم هنک یزابهوتپم البل

 :شلاسو نس یاضتقم هب هک هشاب هتشاد

 هثشب لوحم شهب یدح یاهشقن

 هص یوزر یدفح میم رل یزاب

 ۹ ندش التیم و ؟ ملیف نآ وک اما

 [ ریمییرود شزاهک هناقشاع یاهلاحنح

 امتیساب یطابترا هنوکچیه تاگ هکیلماوع
 هدبوهبیراک « نویزیولن رد اما ۱ درادن
 لامکاب ارنآ دناوتیم هک دوشیم لوحم مدا
 . دناسر ؟اجناهب هقالع

 سای رب مفارط هتسع

 هسک هزادنانآ تسناوح : الیل 8

 رد شالترپ و ریگیب دناوتیم لاس یاهلاس
 داتبشیب « تساهدراذگ مدق هکیهار

 یاچهکشوخ یزافآ . تسا زافآ الاح
 الیل اب! : هک شسرب نیااب دراد شرتسک

 مهراوج رد اد زاوا و امنلیس دئاویم
۹ 

 ؛ دنک ظفح

 ادرف زا یک ۰. سهگبدفرحهب « ادرف [3

 مهدوخ تبع وم داوخپم ملد نم ! هرادریح

 بقویهمه الاح زاوآ واملیس.. ملک ظفح

 هدش یمزک رس روجهب مارب ۰
 نابرع هک !هنأما

 رک رپ ونم

 ۱! قشع روجهب دیاش
 من وخب لدتبم یاههنارت هکنپاهن و

 دن هتل  دناوخ .دهاوخ الیل

 لدتس هناما درک دهاوخ یزاب ملیف

 ال

 فر

 هل رد هئام دش دهاوخ مه قشاع

 دام دهاوح هداس الیل ..! تاعوبطم

 هداس یهداس

 هتفکه تسه یناوارف یاهفرح 8
 تقو رددنک ی م تیافک لددرد یارب «اما

 زاب . تسشن مهاوخ شفرح یاپ یرکید
 ناشتیبهک یاهطقنهب ندناعهربخ و توکس
 هک نم نهذ ردشیدنا ككيزاب و . تسا
 ۱ موصعم رتخد ۰ الیل : درتیم ینآ

 راک هب نانچمه زودناحرف لاح رهب
 هب یاهقالع و دهدیم هعادا شاینویزیولت
 تسنامم هچ رگا درادن امئیس رد یزاب

 ؟ دهدب هدیقع رییفت یزور

 .دزیخیم ربدیدج ناگ راتساب هزرابمدب هراب ود نازو رفاب ۲

 یرود اهندع زا سپ هک نازورف 8

 هب ولوچوک ظفاحادخ ملیف اب امنیس زا

 رارسف ملیف هیهن رد دعب و تش"ز ابامنیس

 نآ رد دوخ و دش كيرش نیدرفاب هلرزب
 یقت یدوبهب رظتنم اهزورنیا دومن یزاب
 ابو ینادرگراکب یملیف رد ان تسا داتخم
 . دنک یزاب وا تکرش

 مخز گدوبهب زا یپ هلصافالب راتخم

 ینیس,شیب گافتا ثلپ رثا دد هک شتسد
 اد یاهژان ملیف ینادرگراکداد یور هدشن

 ه هحنص [7]

 ها فا _

 ناژورف و دوخ هک داد دهاوخ ماجنا

 دشهاوج یزاب نآ رد یخباشم قافناب
 , تشاد

 یزاب یارب اد دوخ اهزورنبا نازورف
 «لاح رهب و دنکیم هداعا ملیف نیا رد

 یلافوکش نارود زاب هک دراد نآ لایخ
 . دیامن ایحا ار دوخ نیشیپ

 قوم هزادناهچان دروم نیارد بد دیاب
 . دش دهاوخ

 « هراشب - ۱۳( هرامش تب



 قد وس تک ر زد نادرگ راک نامگ رب رامگنزا
 ی

 یافا:یلجنا سول « ددوبلام 8
 رامکنا ه رب وراد ریمل «تس فو

 رد * یدنوس فورعم نادرگراک «نمن

 یاه هتبص یرادرملیف یار رضاح

 یکسنالول نعور ملیف نیرخا هدیام

 رهوش# دوویلاه لصال یناسهل ناب
 هس اکیرفآ رد اهن نوراش

 ز یاهرات قاقح اکیرما یلامنیس فورم

 درش

 اب یاهبجایمم رد

 رامگملایوس زا دوس تیعبات دارن نوم

 رد#هتسو الون نوسلا . تخاس شاه نم

 هتخاس ناشن رطاخ یناعوطم ۲ ن

 تقفاوسم بلج اب لبق یدنح هک تب

 ربخاملیق یرادریملیف یارب نمگرب رامکتنا

 هب یکسنالوپ

 سبدون رارق دراد نمگرب اب هک یداد رارن
 یارب کو ملیف نیا یرادرملیف همناخ ز

 دل وسهب «نهگ رب زات راک یرادرسملیف

 تفایرد نمگرب زا یفارگلن اما . دنرگرب

 هتساوخیوژانمگر ب نآ یط * سا هدوم
 هسن زین وا !ریر دناهب اکیرفا رد تس

 قسط و دعا اکیرم

 دمادهاوخاکبرما هب هشیمه یارب یدیز

 دزاس یم صحت را

 رظلرد دوجوم تاعیاش فالخرب نمگرد هک

 دبارن ایلاتااب هسنارق تییاتب دراد

 تسا دنمفالع یدوس هارژب نادرگ راک «کلب

 یلبا نطوم تیمبات دقرت زا یب یدوزن هک
 اکبرما تیسان هب هثیعه یارد دنوسنوخ

 نسیم

 دی ؟ند

 برولود سیندرسفا رکیدی وس زا ۲7

 لصالایلابلاتیافورعم هدننک هه «سیس

 یمندف تاسیسان زایهیلروب رد اریخا هک
 اب و هدومن یرادیرخ ار تنوماراپ ینایمک

 هزرایم هرادا نایزماب

 د هک هن دیپ عال

 1 باضمی نایایح

 و دناهتحادت

 ۶۱ بتحا لحم هکر ی ط هناخ

 و هدش هراو دوب هاتمح ناتاوچ

 مکس

 لادعسا زترم نیا فشک سب 0

 نارهن رصع یربخ یاههمانزور ,وهخم
 دندوم رشتنع نائدش ریکتسد زا او یسکع

 «دنناوخا/یفورف نودبرف» اهن ؟نیب ون هک
 اه همانزور نیا .دشیم هیت زن

 دید ون
۳ 

 در ومام
 ت ض 

 دن وب سلب
 كف ۳

 ملیفهیهت رما رد دوخ ریگیپ یاه تیلاعف
 هیار دوولاه هدننکهیهت نیرتگرزب ناونع

 ابیاهبحاصعرت تسا هداد صاصتخا دوخ

 (یس .سب .نا) *هبش یرنهرابخا ریندرس

 ۷ یغورفنودب رف,هک دندوب هتخاس ناشرطاح

 نیح رد رتخدو درهم د نز دنچاب «ارمهار

 .دناهدومن ریگتسدشیشح و نیلوره لاممتسا

  ییلپ شرازک ساساب 9
 نا زوم ام

 ماگنه
 نانابخ ۲ ۲هرامشنامتخاس * دورود

 یرلج .نیلوره یرادقم « کز تاخمب
 « شسهماحازره وناب هک درب

 ندید ضحم هب نارهن هاش

 هنشادرپیویرلح زا ار اه نیئوره روم

 نودبرف هرالب ناگدش میگتسد []

 تنمهماحاررد یو رتخد تسودو یخورف

 كم انیتلاو : هاسرگ رهمای ور :رادتراس

 نارومام رابجروپ هلاد « نایدررها"

 ددادلیگشنیاههنورپ ناگدش ریگنتسد دریوم

 ٩ داد رقم .هیایهرا و
 من یارسداد .یاهچ » یو

 دن داتس رف

 زاب شامن تاب نب ۶ رم ن ] دند رک تشاد مت اد | مگ رد ء

 اعتدمزاهگتخاس شاف اکیرما نویزی ولت

 تیهباتدرتیارب اد دوخ میمصعت نمگرب لبق

 دهاوح اکیرمآهب یواب هرکاذع و تاقال

 و تافالمنیا تاعدقم نونکامه زا و دعا
 لا طسوت نمگرب اب یو یدعب تارکادء

 ؟قمارب دامکنیا» یلاکیرمآ هطساد «رنوک
 رولود» .دوب هتشاذگ نایم رد یواب دوس

 یاربیدوزن نمگرب 4 تخاس یتاف «یبتت

 دیش ویگنسد

 ۱۵۱ دارت رطاخب ار یو ندش یرتسب

 یورفنودب رف هک تسا میات

 هد یرتسب یناتس

 هایش یاهراب رتخد *شتمهماج ارر

 ۳ ی دکب اب هک تسا یدیدم تدمن !رم

 ۱۶ یاهقالع رطاح هب یفورف و .دنربیم

 9939 تاتکدایماهب دراد راب رتخد ی
 ردسضم ءاوب لامعتسا هنافساتم .تسا

 ۲۳9 3س رته یصوصخ لفاحم رد یموسح

 99 .تسا هدمآرد جیار یاهوبش تروس
 ۳۵۲ طاب تس نبازا یسلاجم رنک

 هاگدنچ رم دروحیمن مشچ هب مدر دودو

 9روگتسد راربخ تاعوطم هنافسانم راک

 ات الامهتسا مرج هب ! اهامندنمبه زا یمیج 
 وتعهبهک رامش تشکنا یدودمم هک

 ّ فسا یس یاج و دنهدبم ردخم
 همماجماننپنچ نیا دناهتفاپ تنبز دنمرم

 33م یموعم داکفا رظن ردار ناريا یرنم شرکب ید "اینها رب یسم یر -
 * دنزاسیم راد هکل دوم هیوریب لاممااب رد یسضررف هل راکب یتح بس زی ۲, 7 ک دیسد

ِ 

 ردخم داوم لامعتسا مرح هب یغو رفنودبرف /



 ! تسا هدش هناوید

 نمترب رامکنپا میمصت . تسا هدش ماجنا
 رسارس ردهگ یدئوس هتسچرب نادرگ راک
 رادروخرب یمیظع راهتشاد ترهش زا ناهح

 رسارس یعامتجاو یرثه لفاحم رد تس
 یاه یروابانو تامپاش زا یجوم ناهج
 یبراب رد . تسا هدروآ دوجوب اد یدابز

 یلم عبانص هب هتسباو قلوم عبنم كب

 یدازسگربخ اب یلوکتفگ رد هسنارف ملیف
 تلع !رهاظ هک دومن راهلنا سرب دیش وسا

 نمگریرامکنیا یوس زا دوس تیعبان الرب
 ناودئوس تلود اب ید یتایلام تافالتخا

 ریهر كن تاراهظا هبانب اما ! تسا هدش

 میمصت دوس یلعف تبوکح فلاخم بزح
 یاه هزیکلا دئوس كرن رد نمگرب دامکنبا
 مادقاثاپ هلزنمب اجهمه و هتشاد یسایس

 دش دهاوخ یقلت یسابس

 هراتسنسردنایبیب» نیارب هوالع

 ردلبق «تفه ود زین نهگ رب یاهملیف یابیر

 دئوسكيلامارد رتالترد شیامن یارجانیح
 یماظظتنانب رومام و یتابلاع نایدوم هلیبوهب

 دلوس ریذد تسخل . تساهدزنماد ار

 ابورا رسارس نادنمرنه تارهالن بجو
 دوس ؛هرلو تسخل . تساهدز نماد ار

 نسسپا یوبدار رازگریخ اب یاهیحاصم رد

 مسیمصت زا ادیدش هک تشاد راهظا روش

 ارلژ تسا تجاران دوس هلرت رد نمگرب

 نادرگراک نیرتگرزب هکنيا رب هوالع نمگررب

 یارب دوب روشک نيا راختفاهبام و دئوس

 اهتت , تساهدوب ییوخ تسود زی یو

 الرنین نمگرب میمصت دروم رد یمسد ربخ

 سرب دنیشوسآ یرازر بخیو زادنوستیعب
 سر دتیشوسآ . دش هریاخمناهچرسارس4

 هتساوقئوم عبس كييبراپرد: دسبونیم

 رامگنیا"تخاس شاف هسنارفملیف عبانمهب

/ 

 ه دئوسیلامنیس یمان زاسملیف « نمگرب

 ینایلاملباسم رس رب روشک نیا تموکحاب

 رس هب سیرابرد كئپا « دراد فالتخا

 زکرع سیسان یارب دراد دبعق و دربیم
 رضفس دلرویوین هب اکیرما رد دوخ راک

 : .دیازفایم یوسنارفماقمنیا.دنک
 «سیئئرالودونید» اب هلروپ ویئرد دراددبعف
 دن تاقالم یلایلاتبا فورعم هدننک هیهن

 هطساو« رلوکلپ» اب هرکادم یارب سپسو
 . ددرب دوویلاه هب دوخ یباکیرمآ

 دناهدادعالطا رگید یربخمبان 8
 روشک هس زا یکی تسا نکمم نیگررب هک

 وراسکیارب اد ایلاتبا و هسئارف ؛ اکیرما

 هسطساو رنوکلب اهادنک باختنا یگدنز

 هسک تساهتشاد راهظا نمگرب یباکیرمآ
 اکیبرعآ هب یدوزبیگشیمهتماف |یاربنمآ رب

 دمآ دهاوخ

 رسلاثن هتسجرب یاهتیصخش [7
 میمصت رد نمگرب دامگنیاابز ورید دئوس
 اسب یو تافالتخا و دوس تیعیان هر «

 یناسیلام لئاسم رطاخب روشک نبا .تلود

 .دندومن یدردمه راهظا
 هناخاربا ریدم «دتسکوب لینرب»

 نسمگرب میمصت » : تفگ دوس یتنطلس
 هقباسیب همجاف كي دلوس تیمباترت رد

 «!تسا دئوس كنهرف یارب دلرزب و

 یملادلگ ریبد «وریژرتگاد لراک»
 دروس نیارد زین دوس تایبدا یمداک !

 دنوس رتاست و امنیس هک تشاد راهلا

 .درادن نمگرب یارب ینیشناج
 امنیسهلاس ۵۸نادرگراک نمک برامگنیا

 نسیح رد ۱۹۷۰ هیوناژ مایس رد رلاثن و
 نایدومیوس زا دوخ تاشپامل زایکینب رم

 (۲ هحفص رد هیقب

 .دیآیم نا ربا هب هشوبا راب راپ
 هراتسهشوبارابراب هک هدخ میاش 0

 ضرسمهقافلا هپیدوزب ینابلاتبا یابیر
 ملپفناربا لامش رد هک یملیف هیهت یارب

 وارق .دنبآيم ناربا هب دوشیم یرادرب
 *امرس اپ هشوب ارابرای رسمه هتسا

 تاربارد یملیف اپلاتبا و نارپا هلرتشم

 تساهدام

 -ملیفیارب لامش یحارن یر

 شهبب درارخاواالامتحاو هدی زگرب یرادرپ

 یریراس هک دنک هیمن
 اب ناربا

 رهت هب یرادربملبف عورش یارب هام

 دب ؟یم

 دایم یکی #
 «یتباادیدج هلارت ناونع دایم یکی

 رعاش یریبددیمسرسمهو فورعم هدنناوخ

 رسمه 4۲ یتب .تسا بوخ یارس هئارت و

 گریبد دیعس فورعم یارس هنارتو رعاش

 هتخاس زا هنارن ود طقف نونک ان تسا

 عیجرتیریبدوهدرک ارجا ار شرسمه یاه
 ناگدنبارسرگبدیاههنارت ينپ هگ تسا هداد

 نیرتهزان «دایم یکب» . دیامن ارجا ؛ر
 «جدوتل ارنآ كانها هک تسا یتب هنارت

 . تسا هتخاس

 «دسوسو» و یئاف و لامک

 رگید ترابع هب ابو «یبافو لامک» ۲
 راک «هشیمیچا هنارناب هک ! موس ییافر
 لاس دد دومن عورش ار دوخ یگدنناوخ
 رب ناگدنناوخ هرمز رد دراد میمصت دندج

 اد یاهنارن اریخا لامک . دریکب دارق راک
 و دراد مان هسوسو هک تسا هدرگ ارجا

 .دشابیمیرکشل داوجیاههتخاس زا نادنهآ

 نمگ رب

 هسلع یاهژان وس رب بلاق

 ربغویسلها تاناویح رباس و هبرگ گن

 ملیفكاب ردمظعا و ناخنادرمیلع

 رد ار اهنآ هک ادیل مناخ و ارآ تکح
 دا ی رش و جلن ینو زب وات

 سابع رابنیلوا
 رد يلفعا و ناخناد

 4 و
 تر ال

 ژاد رس

 ! دنوشیم رهاظف گیدکن رادک رد یئامنس ملیف كب رد مپ راد

 و .اشابیس «نا رناملیف هناخ» لوصحم هک دراد مان «نز» ملبف نیا

 و ۲ راديزابدا رد مه هردا و لالح« بدان ۰ ما ره :دنیس ۰ دیعن نه

 تساهدرک ی ذادرگراک ارنآ یناوربا

 ناهحكس نب رتگنشق باختناهقباسم

 بگین باختا یارب ین , اید یاهروتک ایل رد لب ات ج
 تبا هد هداد پین رت یلعا

 سا هابسرام شوگن یرخاربخا اما و ورا ۱ رثآاچنبا . رد تسندد
 ۱ مینک

 با !یکی قاغتاب ار یا الاب سکع رد
 بک م هدهاشم تسا هدشهدیزگ ربهئباس

 :هجفص 83 فن هزاعب- ۱۳۵ مرام
 4 ۲ و



 هیصرم : اب زا ریش رداسنیس هراتس راگن ربح هحاصب

 ! تساهدش هدرپس یسوما رفب «ینارنا لیصا یقیسوم

۷۳۰ 

 زاج هدنناوخ نیرتهب نگیو
 تسیا ینا ربا

۷9 

 لبسایاهگنها هدناوح ؛ هبس رم 9
 *مهروص ردون وا زدیلامز هک

 *اگرح 7

 » ؛ دناشنپم شپوح یادس

 کاپاد یآوارف ناو اتشمدنا خیس

 ۱ شیب یدنچ هک

 راس فرح «

 رد ؛مه زونه نانبا هک یتسار ._مهنیم

 نیتساریقیسومنماد 4۳ یقیسوم یالب واد

 یقیسوم هب رادافو ؛ هتفرگ ار یناربا

 منکیم رکف نم دینی . دناهدنام یناریا
 اسحهمهنباو ؛ هدنناوخ همهتپا ناپع رکید

 لاماو نمندناوخیارب یلاج فلتخم یاه

 ! تسین نم

 رد هگ « هتفه نیچلگ»
 یاههنا رت

 ماس فست یم هلرادن

 یرزاسزاب هب ری

 زظن . دزاد رم

 اب هعمج حب ره ار ههانرب نیا 3
 هدنزرایاهراک *لمج زا منکیم شوک تیفر

 یناگدنناوخدناوتیم اصوصخم .تسا ویدار

 شرورپیناربایقیسوم ندناوخهیاع رد

 هتشذگیناربا

 ٩ تسیخهرابنیا رغ اش

"_ِ_ 

 ۱ ع ما ۳

 تروص رد هکتسارادروخرب یمرگ یاد سشرشحم یادص اب نابرجش التم « دهد
 -ادص نیرتابیز زا یکب « تیدج و همادا زاوادشابیناریایقیسوم کاربیدیما دناوتیم

 : ملیفهراب رد هاتوک یتشاد داب

 1٩ غوردیاسنس و تقبقح

 (01۳1۳ ۳-۱۱۸ تبفخ
 هسباقت هر یاگواخ یو اور یک رد «شاتبرعف ینهد

 .تساهدش راکنا هنامحریب دادضا هعماج ردشدوجو هک :(نامحر) ملیف لوا
 شوخ تیدوجوم هنکمم لکش رهب هدايت

 میطنلاح رد هک «ناخرفمجنا زا .دیلقن هب نابحرهک ییهتحص هب مهديم
 ردتکرح هب اولا ان دریگیم دارف ییابرالیبوصا نامرف تشپ

 قودنصواکندرک هلابیه هلعص اب . دیوکیمراوید هب ار لیپمونا هنادرخنا
 «.ششگرتربث نیرخآ ندرگ اهر

 یابهدرخرگراک ثكب ناونع هب داو , دروخیمكنسهب وا ریت دراوم نیا
 لفش زا  دوریم شیپ لعاک یدوبا ژرماتودزیریم ورف شیپ زا
 هدنشورفلب ماقم ات هرخالاب . و یتمدخشیپ هب یرادیارس زا «

 > یقیسوم هب مجار نانرط 8
 .تسا یناهکنهآ مدوصقم ؟ تسبج
 ٩ دنناوخیم ناناوح

 نیاهب مجاد تسا رتهب [ر
 هک ی  هرخالاب میشاب هتشادن یثحب

 دفرط یاهدع نوچ دوش هدناوخ دباب
 , دنتسه ناناوج همه هک دراد

 ز هراسب رن اد نعرظن رگا ایا
 ب نکیوژا یهاوخن زاج هدناوخ
 . منکیم داب

 ۲۷ لاوخب یگنهآ دیرادن دمت 8
 هگ هاگرهیتمی !مرادن یاهلجع [7]

 ثاب نمیادب یهیامرد * یبوخ ثانهآ
 : ارنآ دوش داهنشیپ نمب
 نم دشاب ناتدای رگا «دناوخ

 ۱۳۳ رایت اب ار عامراپوت

 ا6جنوالیمی < اجنیالدمب » مدرکعورش
 ۱۳ ی ميوکیمار

 اوخارثآ دشاب یبوخ كنهآ رگا مه الاح
 , دناوخ

 ۲ ۲ تا هدنام یرکید فرح

 ۱ رج منکیمن رکف [7
 یاهزاتیاصه ادصنویزیولن وبدار هجوت اب

 .یلارسیا نیتسار یقیسوم ندناوخ یارب
 . دوش هداد شرورپ

 مساقلاوبا : زا وکفک
 ردامنیس هراتس داگنربخ

 لک لقم مکح هک « تسا هداوناخ دشرا رسپ «دواد» وا لباقم هطقن

 | یارب یحالس ناونع هب دوخ نیبرود زا,روتاما رتامنیس كي ناونع هب وا . دراد
 زا ماهلاابد .دنکیم هدافتسا یگدنزیصقاو اه هظحل طبض و عباقو یفخب
 اد ام « هتحص كي رد . دنکیم نسودت ار وا همانباوخ « شردپ رصتخم

 ۱6یمندوخمهز هب وا عقاو رد . میوشیم دواد بناجزا یبابرا هدنامسپ یاهاذ
 1 . دوش بایرا راوخ هریج رددرب نارگید تنم داب ريز شردپ نوچمه
 وا ندرک الا پیع رب ینبم یراکنالبافریف .دنس * شملیف اب یو «کتسا رطاخ
 یکداتفا راک زاو یرانک ربمابودرالآیماجب دوخ زا شردپ طسول تکرش

 3ینرغب تیمفوم هب تبسن ار شردبدناونیم هکتسا قیرط نيا زا اهن رپ «
 3 (ردپ سوت هناخ زا شندرک نوریب تمیق هب دنچ ره « دژاس فقاوو ۲
 ۱ .دشاب نهآ هار دد یربراپو لوزت بلط دح

 . دراد دوجو زین رشوخلدكيدواد گارب نی زا
 قتف تب

 هک مينيبیم ار واام نایاب ردو . دروخیمرس مهنآ ذا ید یلد
 تر رود شر ره هم مس نت ده
 , دشیدنآیم

 اخ هنابذوم یسولباچ اب هک تساناخ رفعج» ۰ ملیف رگید تیصخش
 ید هک وا .تسا هبترو ءاقنرانتفرکلاح رد ابنرمو , دنکیم تمدخ بابرا
 4 هچرد ءاقترا هب طقف « درادعمج دوخ رد اجکی ار یرهش یاهاوژروب

 محابع ضوعب ! الاب هچ اما .دوش لامدتشتیثیحد دربا «نآ یاژا هب هک میر
 ف « رد هیقب

 دیه



 رتچ۶
 _ لو ۳0ام وا
 1 حر 7

 ۱ ع اب | ۳۱22۸۵ ز
 ۹-۳ ا

 فورعم نادرگراک شاتبره ورسخ[]
 مههک تعرس اب هنهرپ و كامدا یاه ملیف

 یرباک امنیس دد وا رادیارس ملیف نونکا
 تامدفمندومن هدامالوغشم تساهدرب یور

 یولج رگبدژور دنچ ان هک تسیاد زا ملف

 تقر دهاوخ نیبرون

 ناناگشیبرنه د ملیف نیا تاصخشم

 میهاوخ ناتیارب هدنب" یاه هرامش ردار

 تشون

 دوشیم عورش جوک
 ویدوتساه رانلوصحمزایرادرملیف ۳)

 رگید زور دنجان « جوک» مساب هیفاثیع
 ااوجلد .دمجم ودهاجم ریما # ینادرگراکس

 تفر دهاوخ نیبرون یولح

 نتیدنیلبآ + وجلد نازرف ملیف نیا رد
 یملیف نیعوس جوک دنراد تکرش نامرا و

 لیاقمرد نیلپآ و وجلد نازرف هک تسا

 . .دننکيم یاب رگیدک

 هیقاتیم یدهم ملیف نیا هدننک هیهن
 بسا

 راد راد

 رگید زود دنچ ان دنوللج سابع ۲]

 ملیفنامزاسرد اد کاهزات ملیف ینادرگ راک
 .دراد مان «راد» هک دنکیم زاغآ وکیین

 هدیپس « نایبیرف زرهارف ملیف نیارد
 دنولیلج زا . دنراد تکرش یدیشر دوادو

 ردنامیب و ردص كشور -- دیفع نمهب ۲7

 ٌآ م

 ه

 هجراراب هب تولراش » ملیف نونکا مه
 تسا شیامن هدافآ « دبآ یم

 یسسق لحارم رد نامهیم

 نیرسن هزان ینف لحارم نیرخآ [7

 دنچاتنامهیع مساب زملیف وکملیف لوصحم

 دیسر دهاوخ مامتاب رگید زور
 نایچکدف نارما طسوتهک ملیف نیارد

 الیل یمیطم كلم رصان * هدش ینادرگراک

 و مارهش « یلاضد مرک اضر « رهورف
 دنراد تکر ش ینارهت زانهش

 رتسکاخ حیص

 ملیف زاتنوم رانخم یقن یدوبهباب ۲۳]

 نیادد . دش دهاوخ زاغآ رتسکاخ حبس
 دایی تیساناپ یلامنیس نامزاس لوصحم

 دنرادتکر شمارآو راتخم یقن « یدرونامبا

 ملیف ینک هلا ترص طسوت رتسکاخ حبص
 تسا هدش یرادرب

 هتخاک اب

 رد نونکا مه هک یحول رم اضر ۲7
 ملیف یاه هنحص نیرخآ ینادرگراک لاح
 هلاهو نایبیرف زرمارف تکرش اب «نوتاخ»
 «هتخابکاپ » مساب یرگید ملیف دشابیم
 . دراد شبامث هداما

 یزاریش دمحا طسوت هک ملیف نيا رد

 یلیقعیضترم « نویامه هدش یدادربملیف
 ریمالاسدرخ هلدوک و ریمض نشور : هلاه

 . دنراد تکرش نویامه

 «هصافر و لهاج» ملیفز ۱ یاهنحس

 «ع۱رجلجا ملیف زایاهحبم رد كسولع و یعیطم كلم ۲۳7

 هک ملیفناگرهم زا تسا یلوصحم هتخابکاپ

 نآشخب و هدش هیهن یمیفر تمع طسوت
 ماجنا اماروناپ یلامنیس نامزاس هلیسوب

 . دریگیم

 دفاکش نامسآ یتقو

 هللاحتف هژان راک زا یرادربملیف ۲7

 اب«دفاکشب نامسآ یتقولا مساب یرهجونع

 و رهورش الیل « نایبیرقزرمارف تکرش

 دراد همادا شوروخ یرخف
 یدادربملیف ینانبزعیلع طعسوت ملیفنیا

 , دوشیم

 هدیسر نارودب

 نیلوا هک ینادرگراک یفداص ربکا [7]

 لاح رد * هدیسر نارودب مساب شملیف

 رگیدزوردنچ ان تسا شیامن هدامآ رضاح

 ویدوتسا دن ار یاهزات ملیف ینادرگراک

 .دومن دهاوخ زاغآ ملیف ناگرهم
 دنویمساقطسوت هگهدیسر نارودب رد

 ناجرم .یدرولامپا ثایبهدش یرادربملیف
 و ییعم دمحا « یلبقم « هردان ؛ یریم

 . دنراد تکرش لالج

 رد ینابیش اضر طسوت هدیسر نارودب

 . تسا هدش هیهن ملیف انین

 هدشهلاجم ذغاک

 یدابز یباوس هک یلبقم هلا تزع ۲7

 رکید دور دنچ ان دراد اه ملیف هلیود رد

 راکنآ یور اهتدم هک _یایمق _سناسارت

 دهاوخنیب رودیولج ار یاهزان ملیف هدر

 بوشارهشارنآ نزیلصاشقنرکیزابهک درب

 دراد هدهمن

 ۲ ۷ هدش هلاجم ذفاک» ملیف نیا

 دش دهاوخ هیهت یلبقم طسوت و دراد

 هصاقر و لهاج

 لحارم نیرخا نامکیافصاضر ۲7
 نامزاس رن ار «رکشمار« یدادربملیف

 رهچوسم تکرش اب كئرف رهش یلامنیس
 درادنیبرود یولج رد ثانشور ۶ گولو
 شیامن هدامآنامزاس نیارد ار یرگید ملیف

 دراد مان همافر و لهاج هک هدوم

 كنشور « دیفم نمهب ملیف نيا رد
 طسواو دنرادتکرش یهائپ اسوتا و ردص

 .تساهدش یرادربملیف یعیفر هلارکش

 طخ یور رفن هس
 و یلارسک یرول « یفولو زیکنج [۲)

 شیامن هداداملیف ناکشییرنه یفوئر اشرک
 «.طخ یوررفن هس «مساب یبایف هلادبع

 -ملیف یدهنچم دیمح طسوت هک .دشابیم
 , تسا هدش یرادرب

 زا تسا یلوصحم دعخ یور رفث هس

 ملیفماسج ار نایشخپ روما و هدش هه
 , دراد هنهمب

 غارچلچ
 تامدقم نونکا هک یزیورب ورسخ([ت]

 ناربا ملیف هناخ هان لوصحم ینادرگ راک
 رد دنکیم هداصا ار «تافبرشت »مساب
 هدامآ !اریملیف « زملیف وکملیف» نامزاس

 . دراد مان غارچلج هک دراد شیامن

 كلسولم ؛یمیلعحالم ربعا ملیف نیارد
 . دنراد تکر ش یرداق جربار

 امنس هراس - ۱۳4 هرامش .. ۱۳ هحفص 7



  هنحم تشب رد یناسحاهللاتردق افتاب یناوربا فسوب 7

 ناوسج نادرتراک یناوربا فسو
 هناخ لوصحم «نزناینادرگراک < یلاربا

 زا تسا هدیناسر مامنا هب اد ناربا ملیف
 هک تسا ناربا یامثیس يفن هژان ناناوج

 یصعت اب هارمع یدابز ترارحو روش :

 یناورب دفسو,.دوشیم سجشراک رد صاخ
 ودناهداد بلل فبرح نف همه نادزگراک !ر

 یناورپا.دبامنیمشرح نف همه مه یتسارب

۱ 

 هعوبجعهدنزاس یاه ناگرا یمامت امنیس رد

 ببرفنونکا . تسا هدرک هبرجت اد ملیف
 هتشونیناربایاهملیف یارب ولرانس لهچهب

 زین یناربا یاه ملیف زا یراپسب ردو تسا
 تسا یلاح رد نیاد تسا هتشاد یزاب

 روهشمنانادرگراک زا یرایسب ناتسرسآ «
 عومجم زا تسا هدوب زین ناربا یامنیس

 مايفردارعیحبم یربهار بوخ پراجتنیا

 انس هراش ت ۱۳4 هراهش- ۱4 هحفص []

 ۱ 1وناربا یامنیس یاهتس رانسرثک [یناربآیناوحنادرگ راک نیا
۱ 

 . !دنک یم مهتم یدادرب یبک هن
 ۱ و۳

 یاهسیون همانملیف و هدیزرویاهتسبرانس دوجو مدع ۴
 . دنکیمدیدهتار نا ریایامنیس« یاهفرح

 هلصافامیامنیسزا دیاب ؛ یجراخیاهملیف ندرک یبک#
 !دریگب

 زایرایسب دافتعا هبو تسا هتخوما یزاس

 دیدجهتخاس یرنه لئاص نارآکردنا تسد
 یعوخهبار#«نز» هب موسوم ناریا ملیف هناخ

 . تسا هدومن ینادرگراک

 لادتبادوجو لبالد زا یکی یناوربا [7]

 تسیرانس دوجو مدع ناربا یامنیس ردار
 یافرح ناسیون همانملیف هدیزرو یاه

 یدیدجیمدیپا .دیوگیم یناوربا . دناديم
 هدیناود هشید نارپا یاملیس جوست رد
 فورعع یرادرب یپک يهدييا هب « تسا

 یرما یجراخراآ ندرک ییک . تسا هدش
 یاه تسبدانس !ریخا اما تسا رادهقباس

 یمیدقراث(زایرادرب یپک هب ناربا یامنیس

 تسیرانس هتبلا دناهتخادرپ امنیس نیمه
 رامش هب راکهانگ نادنج هلوقع نیا رد

 هدننک هیهن تساوخ هباثب !ریز دیآیمن

 دن زادرپیم یرادرب ییک هب اه تسیراتس

 هک ناگدننک هیهت یضعب رظن فالخررب اما

 ژا دیدج یاه یپک هئارا اب دننکیم روت

 رگیدرابلق یاه لاس شورف رب یاه ملیف
 رواداب یتسیاب . دنشاب قفوم دنناوتیممه

 هژوسلابندبیتسیاب ناگدننک هیهت هک موش

 تسیرانسودنشابوت یاهنومضم و رکب یاه
 سایقم یتسیاب زین ناریا کامنیس یاه
 رانکاد هرداکنآ یاههژوس و یداددارف
 ار عامتجا زورما یلدنز لالم و هتشاذ#

 تقیفوم دناوتیم دوخ نلاد .دننزب مقد

 یناوربا.دشابهتشاد لابندهب ار یریکمشچ
 رگنابامن یتلع ره یامنیس : دیارفایم
 رگا . تسا تلم نآ یونعم هععاجو كنهرف

 درادینغ یباوتحم نیتال یاکیرهآ یامنیس
 یکنهرف زا ناملا نارکفنشور یامنیس رگا

 تایصوصخزاهمه اهنیا . دراد هناشن میظع
 ربانب .دراد همشحرس اه تلع نیا یکنهرف

 كي یوئعم تیهام مدع و یگنهرف رقف نیا
 یب ارتا یکنهرف یاه ناگرا هک تسا تلم

 ناربایامنیسلاذتبا هانگ و دزاسیم اوتحع

 ناما هعماج یوئعم كنهرف رد یتسیاباد

 كي دوخ یارب یتسیاب ام . مینک وجتسج
 شوخلد نآ هبو مینک داجیا بذاک ثانعرف
 .مينکیموجتسج رتشیب هچ ره اریذ میشاب
 روخرد یتیهام دوجورب یکاح یلئالد رتمک
 رگناب امنهعماجیحلتس تایپدا ميباپيم قمعت
 ام . تسا یکنهرف ینف یاه هشید مدع
 هقباسلاس نارازه ندوب اراد یادن هزورما
 دومنیتسباپ نیاربانب مياهدادرسار یکنهرف

 ميهدنئارا یتروص هب اد دوخ یگنهرف یاه
 :امنیس.دشا ژوبق لباف ام یاهدا نیا هک

 ار یجاشامت قیالخ قیمحت تروص ناربا

 تروبع هب رتمک امنیس + تسا هتفرگ شیب

 تسا هدش حرطع یسسج ظابترا هلیسو كي

 نایلاشامت لیخ هب هجوناب هکنآ لاح و

 زین اد امنیس یتسیاب امنیس نوزفازور
 یعمج طابترا رکذ لباق لباسو زا یکی
 زا یباه هیام امنیس را لاح . تساد

 هلیمز رد یرکف یاه دومنهد و شزومآ
 ندرکیدنز و هعماج تسایس فلتخم یاه
 طیحم رکنشور دناوتیم دشاب «تشادرب رد
 مدرمنوماریبیعامتجاو یداصتفا ؛ یسایس

 مدرم داکفا رد ندز هقرج نیمه و دشاب

 ار امثیس یچاشامت یرکف طیسب .دناوتیم
 شزرا ان دروآ شیپ یدروم و دهد شرتسک

 نشور لقاالیمدا دوخ یارب یناسنای اه
 امنیس رضاح لاح رد هکیتروص رد دوش
 یرکف رامشتسا لماع كب تروص هب دوخ

 یامنیس هب رصحنع نیا و تسا هدمارد

 یگنهرف یاه ناگرا اریز . تسیئام هلخاد

 یسلن رکیدکی زا لفال دازآ عماوج رد
 پیترت نیاهپ . دنربذپیم ریثان ٩ .دنريگیم
 دلقن هب هاگادوخا ام نارگامنیس ؟

 ناهج دازآ یاه روشک رياس نارگامنیس زا
 نطب رد «؟ دنیامنیم دیلوت یتالوصحم
 یوسنازا امیرکف تیاده رد هشیر دوصقم
 یامنیس رد یتسیاب نیاربانب . دراد اهزرم
 دلی و ميدوايب دوجوب لالقتسا ام ناربا
 ميشابهتشاد نامدوخ یارب لقتسم یامتیس
 ریاسیامنیسراممتسازا اد ناربا یلمتیسو
 قیفلت اب هاگنآ .میروآ ردب ناهچ یاهروشک
  یلاکیرمآ ینفبراجت زا هدافتساو امنیس رنه
 تایبدا ذا یریگهرهب اب نایئاپورا و اه

 ربهارو امنهار یئامنیس نیمز ناربا یتغ
 هدننک مرگرسو هدنزومآ لاح نیع رد هک

 ذآ هبو میروآیم دوجوب دوب دهاوخ زین
 رد ریخا یاه لاسرد ام .مينکیم راختفا

 ییاه تفرشیب یتکلمم تانوئش زا یرایسب

 تلع هب هک تسا یتروص رد نیاو مباهتشاد
 تایونممزا یدودح ات تایدام هب دایز هجوت
 ناشاهملاطمامناناوج . مياددنام لفاغ دوخ

 داهدومنیگتفهتالجم ندناوخ هب دونحمار
 و یقشع ثداوح زا اهنآ تاحفص رثکا

 هشيپرنهنالفوم راتس نالف یسکس تالزافم
 هس ام یاهور امنیس . تسا هتفرگ كند

 زا مه یمک و زاوا و صقر ندید لابند
 امنیسهراتس نالف نار یالاب یاه تمسق
 ۳ ۳۳یگتهرفیب نیمه هب هجون اب . دنتسه
 زا هک اهنآ ناربا یرثه لئاص ناراکردنا
 تیلاعفرود دندوب رادروخرب یبصعت كدنا
 دنديشک ملسف ار یرته « یکنهرف یاه
 . . ودنداد كنهرفیب یاهدع هب ار ناشیاج و
 یچاشامتهقیلسلابند هپ مه ریخا هتسد نیا

 ۲٩ هحفص رد هیقب



 ؟. یئارسک یرو مناخ ولا
 ؟ ۰ امش دیلامرقب

 كنرف راید رد تساهتدم هک میدينش
 ؟ هتشذآ شوخ رامشب رفس « دیاهدوب

 1.. اقآ دیتسع محازم

 هراتس هلجم داگنربخ « مناخ رخ 8

 نیمحازمابزورردردقنآ ؛دیتخب هوا -

 كانزیادس زا رکید هک مسه فرط یملت

 ال مسرتیم مه نفلت
 یراک هج هب اهیئزا مناخ بوخ 3

 ؟ دلوفشم

 تول راشملیف ندشمامنزادمب شتساد

 یفدم یکتسخ عفر یاررب دیآيم هچرارابم
 رطاخب رخاوا نبا هک ارچ مدش ًایورآ مزاع

 دوب هدش بارخ امقاو میاصبا دابز راث

 ینارکاذم ناربا هب متشگ زاب زادمب اریخا

 ردیژاب یارب فورمم هدننک هبهن دنچ اپ
 دنچابم ساوسو رطاخب هک ماهنشاد ملیق

 نیا يلو .میدپسرن قتفاوت هب اهنآ زا ین
 یاقآاپنوپ رپ ولت یئامنیسملیف ثاپ رد اهزور

 نسضردو متسه یزاب لوفشم یدیشر دواد

 یافآ هزاع ملیف رد یزاپ یارب ار مدوخ

 :منکيمهدامآ هرم قد مساب دنولا سورپس

 دهاشزیينیراچ لاس رد هک ميراوديما 8
 . میشاب امش زا یبوخ یاه ملیف شیامن

 ۰ مراردپما مهح

 ز داینثا
۰ 

 ۲ . یسافا یاقا وا

 هلاونا -

 دن یزاب داد دارف هرابود هک میدنش
 .دیاهدناسر ءاضماب ار یملیق

 نت یا هچ هل

 ۲.۰ نیدرک ام داب پجع هچ

 رد یزاب لرفشم اهزور

 دازرهش و یلارهت ژانمش هک متسه یملین

 - دتسه یژابمه نم اب یقسزب

 تایگدنناوخ یاه تیلاعف زا ارج

 ؟ یاهدرک مک

 یدادرارق قبط اربخا هکنیا رطاخب -

 یارحا هب ندنل سراب هراباک .رد ا

 ماهنحاد رب همان رب

 ۲. ندئل سراب هراباک

 رد تسآ یلاربا كب نآ بحام هیب

 درب یلاخ امش یاج لاسا ژوررل نیس

 زا یدایزهدع هاگدامیم هرایاک نیا نوج

 هدش ناردگ شوخ ناینازباو نادنمرلح

 » ادوب

 شورفابزونه ون یاه ملیف هکیدوجواب
 یزاب هپ رضاح.1رچ دوشیم وربور یبوخ

 ؟ یوشیمث ملیف رد
 ناارد هکیئام شقن بلفا هناقسام

 یرارکلراپسب دوشیم داهنشپپ نیب هنیمز

 حیجرت رطاخ نیاب ؛ تسا هدننک هنسخو

 رهأظ ملین ثاب رد طقف لاس رد هک مهدیم

 ۰ موش
 . ملکیم تیقفوم یوررآ تبار 8

 :۰ نونمم مه یلیخ -- هلاریا -

 كانز راب ۳ ي

 .٩ یمساق ابر مناخ ولا 9

 یو نوچ دیرادهگن اد یشوگ افطل

 یادسدیب هظحل هنج . دننسه هلبود قاطا

 ذچیپیم نفلت یشوگ رد ابرت

 ؟دیدوب هلبود قاطا یوت ایو 8

 رد نم ثلو رتشیب اهزور نیا هلب

 دردگیم هلپود ككيراد قاطا

 تبحصیلاهلایرس هج رد نالا یتسار
 ۲ دینکیم

 . -!معاوخب رگا 4 تسا دان ز یلیح

 ۱ یلو دوشیمر امرط كي شدوخ مربب

 زا مناوليض اصنآ نسرضفورمم

 ون رونلاج « اموت ۶ زنرچ یپائراپ ؛ نناک

 مربب مان نوکیان ناج یاد اربخ

 نانهدنبآلایرس دروم رد یمساف مناخ

 ۱  دیلوگیمت یزیچ
 اکب رماردالعف دنمروب یافآ شتسار

 المیتسه ناشبا تشکژاب رظتتم «دننسم

 میلامن .مهارف ار لابرس تاهدقم

 ؟تشاددیهاوخیزابلابرسنیا رد اب
 - لاح رمپ ,اتتنیف یصفجم لطف -

 ساه یراکمه نا تشپ اپ سرود یرلج

 .هتشاد مهاوخ

 امب ار ناتتقو زا هقیقد دنچ «كنبا زا
 , میرکشتم دیداد

 ۰.منکیم رکشت امش زا .مهنه

/ ۰ 

 : دن ویم

دساد وعسم ولا ۴ یمساقاب رث ولا 8 یساغآ ولا 68 یئا رسک یرون را
 یعلا

 1. یهلادسا دومسم یافا ولا 9

 امش ینوبزیولن لابرس فیلکت هرخالاب
 ؟ دش یح

 هیامآ نآ هیهت تامدقم مامت . یجیه

 دشدعاوخ طبض رگید زور دنچ الو هدش

 نیا دروم رد رتشیب یمک تسا نکمم 8
 . دیئزب فرح نامیارب لایرس

 یگدارتاخللاسیور رب ناتساد روحم

 تسا راوتسا یلوشائز تافالتخاو

 ولباقم شقن مه یبانج هنشرف ابو

 . دنکیم یزاب لایرس نیا ردار

 الف لابرس ناکشیپ رثه دروم رد

 میوگیمن ناتیارب یزبچ

 نانهدنپآ یاه ملیف هرابرد مه ی
 , دیئوگب

 تنو مامن لای رس .نبا هیهل یتتسار -

 یارب,ینص رف رتمک تله نیاب تسا هشف رگ ارم
 . منکیم ادپپ «ژاد ملیف عورش

 یاه ربخ تفابرد رظتنم تروس رهب 8

 هنانینوب زیولت راک عورش دروم رد یرلهزان
 , میتسه

 اعرض نرتهزادهلاءاشنا و امت

 هحم رایتخا رد تسرف نیلوا رد ار

 . داد مهاوخ رارن امش

 . رکشن اپندکب اب



 هدیاهویتسهم .. یتسهع و هدیاه ه

 داوجردهکتسیلاس دنچ « مان ود ره نیا
 و دنرهاوخ : * ببس نیاژا .دنیآیم مه
 یعیسوم -یناوخ هزاوآ ههبج ثاب رد
 هاگ دننزیم ماگ رگیدکب یایناپ - یتارنا

 ۰ 4نک یرگندرب « یگنهآ كنشف یارجااب كب نیا
 یئابرب اب كب نا ینامز و دیوجیم یثیب

 «ءدونیمرطم نانچنآ « زاسرخ یلاچنج
 دنامیم يقاب ژیگنا ثحب ۰ دعن یدبدعان

 «فرطیب یهاگ رظن زاات مینارب ؛ كنبا
 هک زاغآ زا «ار سانشرس رهاوخ هدنبا

 نونکا ان دنتشاد یلاتشا ون یهرهج
 «نیتسارینواضف یوزارت ردو مینک بیقعت
 مس هب ناشا شجنسهب

 دنسپدروهرگا ؛۱ر «تواصف یوزارت

 رد «داد میهاوخ همادا سپ نیا زا دتفا

 ماگ لکشمه یلاور رد هک ینادنمرنه هراب

 ره رد هک هراشا نیرخآ نیااب . دننزیم

 راک شزرا هب « نادنمرنه نایم هسیاقم
 میهاوخ نیب تقیقح یهاگ رظن زا « نان

 بسرکب
ِ ۷ 

 نادنچهنو؛رود نادنچ هن یلاهلاس
 «نزژ ناگدنناوخ دوم هک یناهلاس كبدزت

 باسح هب توسکشیپ یاهلوکی كي ره *

 اهن ناونعب اد دوخ روضح . دندمآیم
 مالسصا « زاوا و هنارل ن ناگدنناوخ

 ناروپ + هیضرم « شکلد : .دنتشادیم
 .و ههلآ

 یانشا کاهادص نایم رد ناهگنو

 یتسهم و هدباه

 هک یلادص « هزانی ادص ثاب « یمبدف
 سود < تشاد یاهژبو نیط

 ؛دلاشکوجو سرپ هب اد یناربا
 یدیوب ِ نیشنلد فشک «اریمح

 ۶ ریصاا مان هب اکرعم یکنهآ اب دوب

 یادص و درگ لک نانج كتهآ

 هک تخادنا هلولو هدنونش دزت رد نانج

 یقیسوم یهزا دادبور « قارغایب
 !نوچمهیرکید یاهگنها . دش یقل

 ۷ ت لکش اد یزاس هنارت. و منامشب

 «اریمح یادص دنسب و دیشخب

 ۱۳ تیرم « ناکدتوتت
 اتیابص كنها هک یرگید نا*دنناوخات
 هنارت هضرعب اپ دوب هبام نیارد

 ما یتسهم هک دش نیلچ . دنراذکر
 یفجای زیورب زا یگنهآ اب ۰ یتسهم

 /!وخ هنارت هب « اریمح یادص لاور رد
 ًاهزورتآ رد « یقحاب تخادرب و

 زا رتشیب یتسهم رگا هک دومنیم
 هیاربیثاج .دوب هدمآ یقیسوم یایند
 ۱۴ ریدقن یزاب اما تشالگیمن اریمح
 ۳ ۰ دوم هدن مقد یرکید تشون
 * درپس یقحای هب لد سلجم رد
 دپماحلا یجاودزا هب یلدربسلد

 . دروآ ماودلاس
 ارهب اب نارود نیا رد ۰ یتسهم

 وتشپ ابو « هربخ ینازاسکنها زا
 ۶ یدنسپ مدرم یهبنج هک یرامشا
 2 دن هکدنز هیکت یماقم رد تسناوت

 | هناوت تشپ هنارن . دومنیم بیفریب
 یاهلب نانچ اهسنارت نیازا كي

 ربذلد یجوا هب ؛ ار یتسهم

 یتسهب « اهزور نيا جوا رد
 پلاک یاه یئامن دوخ و لاجنج
 4 نیفورد ترهش هب نن . دنام

 7 هچ را . درپس « تسیها
 6# تسنیا زا دمایم یاهبانک

 واجد زومرم یدرم قشع هب



 ! تواضق یوزارتا
 تدعهاتوکیاهعباش دم زا اههبانک نیا اما

 ینانچنا یاهمطل « لاح رهبو تشل۴ت رد

 .درواین دراد یتسهم ترهش هب

 هک یلاهگنها اب .دوب جوا رد یتسهب
 رایتخا ددار هدنونش زا یمیسو هدون

 :هدنناوخپ هکنپ |اتدوب و دوب نیاد تفرکم
 . هدیاه :دما یوهایه زا رودب و ادصس

 رهاوخ هک دمایم نینچ شالابندب هک
 تس یتسهم

 هثیمهات هدیاه هک تفریم نآ میب

 دنامنهک دنامب یقاب یتسهم نیگنس هباس رد

 هدیاه تقریم راظتنا هک هجنا را رندوز

 یاپربلقتس ٩ دیرب یتسهم زا « ار دوخ

 .داتسبادوخ
 : اریمح نوجمه هدیاه « زافآ رد

 یاهگنهآ . دوب یدبوجن یهتفاب یرب

 یترهش هچ رگا « اریمح کارب یدیوجن
 هدیاه یارب اما دروا یناهگا و دننامیب

 «هدباه نباغآ یاهگنها , دوبن نینج نيا

 ابهگدرادکیم شیامن هبار ینردق رب یادص

 دنامیمننهذ رد نانچنآ یثابیز همه دوجو
 .دنازیگنارب اد هدئونش هک

 یسیمزایدیمن هلصاف رن هدیاه

 رهاوخ ودنب هک تف ریمن نامگ . دون هداتسبا

 باسح هب رکیدمه یارب یبیقر دنناوب
 مبیسویادصو دز یاهقرج هکنیاا . دنبا

 تنها بلاق رد تفلی یلجت ناکما هدباع

 :٩یکوزابشخبناهج» زادنسب مدرم یرمشو

 رطخكز نیتسخن .. منکیم نیرفن یرب ۱
 دشيمهتفرگ یدج دبابیم هک یتسهع یارب

 اد یرطخ نینچ «هدیاه یدعب یاهگسها

 هدیاه ..ولجهبور ماگ هبماگ . دومنیم .دینان

 . تشادرب مدق مکحع

 چوا هب هدیاه هک هلحرب نیا رد

 ؛میتفاب راک مگ ار یتسهم دیزاپیم تس»
 یشرامت ؟هنارهاوخ ناتسو هدب یاهنوگ

 میسقن و رهاوخ ثكپ هی یلامرفب ۲ یلیماف
 موجه لابف رد ینیشت یب هکاب ؟ ترهش
 ۲ هدباع نامایم

 ۲۷ هحفس رد هیقب

 ؟دیدرگ وا زا یتسیم نتفرگ ی شیپببس « تخیگنا رب هدیاه هک یناهلاجنجا

 تواضق یوزارت رد ؛ یناریایقیسوم سانشرس رهاوخ ود نیا زا نبمادک

 ؟دناهدرو آ یرتشبب زایعما « امنیسهراتس

 ِ امس هراخ ت ۱۳6 هرامش - ۱۷ هحنص ۲7

 ی
 هتس



 ندروخ لاح رد هک راتخع یقناا زا

 هیج+س عمج : دندیسرپ دوبه تپ

 !ناسب " تفگ و درگ یرکف داتخب

 ۲ ر هک اب

 زا زورکب

 هدنرب 4 یدنه هدنسبول و رعاش *«روگ ان#

 زا دندیسرب دیس

 1 ینادیب هچ هدش لیون «زیاج

 شیاهرعش زا طخ كب : تفت هدیپس
 . مدلب اد

 مینس ناوخب : دننفگ
 تق" هدیسس هراوهآ رز ۳

 ! یوجپ

 زادپ | یلیس

 تسد پلرع هک دندند اد «نیدرفا [7]

 و دنکیم هناخ ضوح رد جنرا ات ار دوخ
 ارچ:دنتفگ . دن ریم دنزرع تروص هب یلیس
 یک نینچ

 یلیصضا هک مهاوخیم : تفگ نیدرف

 دوشتیبرن رتشیب ان منزب وا هب «۱رادبآ

 ۱ دریکب داب پیا و

 هرطاخ كب

 هب ندید هب متفر « مدوب هچب (2
 شوت هک یباه نومه زا « نرتسو ملیف
 ۱ هراد دایز یتگری تفه

 هدرپ یاپمدیود .دش مومن ملیف یتقو
 ۱ متشگیم اهدلنشف هکوب لابند املیس

 شناد# روگات

 ! هملق دقتنم نوشنا

 . منکیم یفرس - 3
 . دنتسه امیس و ملیف

 یمن ار نوشیا اهن هن هدنب یلو -

 زا مه یدقن چیه لاحب ان هکلب . میانش

 دقتنم نوشپا

 دباش ات دناهدرواهانپیل سوربهب هطوبرم لایع ٍِر

 زامکنوی زیولت نایئاشامنزا هتسمنآ

 هدنخ : فلا زا

 ۱ ماهدناوخت ناشناهراک

 یاهملیف یارب ناشیا نوج هتسرد -
 ۱ دنسبونیم دقن «عاخ»

 هتکن

 شهالل داب هک یتقو لچک مدا ثاب 7

 ۱ دودیم رثدنت نیرباس زا . دربیماد
 «!سالاواسیلت»

 ِ یرس "۱ تعاحش

 الاح ان هک یزیج نیرتبیجع : تدحد

 ٩ هیج هداتفا قافتا تبارب

 یو متشاد شیپ تقو دنچ : یریم
 هبترهللی « متفریم هار لامش یاه لکنج
 نم , دش زبس ماپ ولج لوف هرن ثانلب كي
 بنرم هگنلب یلو . مدرک ندیود هب عورش

 بانج موزل عقوم رد
 «هطو رمیاقآ» یاههمانرب ندید

 ۳ ام لام

 یه ارچ ون : ماکشوخ ید (7
 ۱1 رکیم موهن تدوخ مساهبور هلوخ نیا

 ؟ هگم روطچ : یمتاح یلع
 عم «هرادن روطج - ماکشوخ یرر

 :.نم قاطا : یکیم شهفه بش ان

 .ّ .. نمزیم
 81 ٩ مگبیچ دباب سب : یمتاح یلع

 . روعقخا :یگب دباب : ماکشوخ یرز

 / .نوعهنوخ.. نومزبم .. نومرسپ
 . دمب زور دنچ (7

 ودمچ مومن ارچ : ماکشوخ یرز
 ٩ یدرگیمیچ لابند ؟ یتخید مهب

 11 نومدنب قتف لابند : رهوش

 یرملدزومر

 یزومآ هکزاهام یا یرلد زومر

 اوسام ناور یشیمق هب نینچ نیا هک
 مدآ نورب ازع زا یلد هکوت ناجهب
 ۲ یزوروت نابلرب نم بل دسر ر"۱

 / لسع هام هکنیاان ! دروخیمرسو دنودیم مرس تشپ
 ۹ ؟ اد !دوخ ندنک نوج اب نانز یفن یفن

 ۹ ریشردب لسع هام ملیف یگهزان هالکی رابدص نیرفا ۰ ابحرم : تدحو ۰۳ نودبیگ رسب زا ملعم (ز ! هیوخ مدنوسر

 دنچ هب «هاع» : دیسرپ لاهسا سرت زاامتح مدوب وت یاج ها نم

 ۱۳۳ رج ۱ هک هدنرهآ ارج حرم کل ین قم ۳ ! متفرکیم

 ۳۳ وب قاتسا رد !؟ دروخیمرس پنرم
 یاه لکش هباع هیاسمه هناخ رد

 اب ینامز «یسکاع» اب یهاگ
 او یسکام نودب مه تافوا یضعب

 ۱ شوخ یگدنز
 ؟دندیسرب یاهنزود درم زا [7
 ۲ یروخیم هج اهبش

 نک شوءاخ ورهلعن

 رهشهب هزان هک ییاتسور رفل كي[7

 هحفصهزافمكبیوگدنلب زا یتقو دوب هدمآ

 یتمهع هک دینش یشورف تساک داونو

 ور هلمش متخوس هگبد هسب» : دناوخیم
 !ثاتک داد باوج شتآ هرادا هب ار دوخ اروف «نک شوماخ
 ار قیرح یافطا نیرومام و دناسر یتاشن
 دشگ رب لاج هحفصهژافم هب یتسهع ندرک شوماخ یارب

 ! دناشک یشورف

 ! نیدرف شیورد
 ارج ؟ هیمضو هچ نیا یباسح درم -

 3 نکیمیچهب زور كچ : یلیل]
 هرانمک يکچ ۰ هکید همولع : راکبلط

 * هثیم لوصو اروفو هراد زور
 :؟ راگژورو هدرکیمرب هک نکیم یکچ هب  شیورد وماشچ ماوخیم هخا : نیدرف ق ثچ « منوج هرا : راکبلخ 1 یتفرگ تاشچ یولج لوکشک .!) میداد میش ثچ یلیل

 :. ایاضق هیقب و ندوب رادلوب یناماس و تا : ! هنکیم ران دهریت بش لثم 1 ملک
 ؟ یداد لوب یردقج ندرک یزاب هگ نزب یروج هب : یدرونامیا ۳ همهنیا زادعبو تسا روطچ ترابوراک من دوطج یاس ۳0 ساک 7 تدیسرپ فورعم رکیزاب كب زا ۲7

 لام زا مدوخ : تفگ -

 بوت دازه هدراهچ دودح رد مئز یلو اکبرمآ ریفس و دیغم نمهب
 ب زاای لوبپ نیا امتح : دنتفگ

 عون هچ یدوب هک اکیرما یتسار -

 رب چاقو ۲ یدیشکیم یراکیس

 ۱ ! تسا راکبلط نم دوخ زا _ * ۰ 4 راخ راکیس سنهمه : دیفم نمهب

 یگدننار ناحتما و راتخم ٩ یراگیس هچ الثم

 ! ونشا راگیس :دیفع نیمهب

 .تسینیجراخ راگیس هک ونشا « یکذ
 وضنشا نورباون اجنیا : دیفم نمهب

 باسحیجراخاکبرمآ وت یلو تسی یجراخ
 ۱ هفید هشيم



 ارسگ ملا و نیئوک مو
 یلادج هناتسآ رد

 یلاهناقشاعطباور زا یتدم زونه ۲7
 جاودزا هب هک نیئوک كمويتساو ارم
 دوویلاه رد هک تسا هتشلگن دیدرگ یهتع

 شوگ هب اهنآ عوقولاپیرق یبادج هعباش
 رد گزاب زا یپ !رگكم یلا ! دیریم
 ناباراب هک « قشع هصقف » ملیف
 دیسریناهج یترهش هب دوب یزابمه لینوا
 شذوقن ابو هدننک هیهن رهوش تیامحای

 دوویلاهبوبحم نادنمرنه زا یکی ناونع *
 رد یزاب ماگته ناهگا یلا . دش هتخانش
 یزابمه قشاع «رابگرم دارف» ملیف
 نیاراک .دش «نیئوک كمويتسا» شیوبحم
 رطاخب «یلا» ۶ تفرگ الاب نانجنا قشع

 و دش ادج شرسمه زا نیئوکكم ویتسا
 دارتشم یگدنز اه لاس زا سب زیئویتسا
 ار شرسمه ارگكم یلا ابجاودزا رظاخت

 جاودزا رگندکی اب ود نیاز داد قالط
 هناقشاع جاودزانیازایپ كنیااما .دندومن

 شیپار گالط یارجام ارگكمیلا رجاع رب +
 هبیلج۲ سول هاگداد زا د تساهدیشک
 كاموبتسایاهیلوخدنتو یراتفر .دب رطاخ
 تسا هدرک گالط یاضاقن نیئوآ

 هشیپ رنه نیرترایبدب یتینراو
 ! لاس

 هبرگید راب تلکیس روئوم اب تکرح نمش

 تعرسرد روتوم لرتنک و یباتاوت مدع تلع
 بورسم تدش هبو هدیدرگ نوگژاو دایر

 لاس رد یتیب مود ملیف هیهن راک و ددرکيم

 یتسیاپ . دنفایم قیوعت هب مهزاب یراج
 تلکیس رونوم هئداح نیموس هک درگ امد

 ! دشابن راک رد یتیب یافا یارب ینار

 ؛ دیابم رد یلجک زا دلاج وک

 شقن یافبا اب هک سالاواس یلت ۲7
 هلاجوکی نوب زی ولن لایرس رد اجوک هاگاراک
 هدروآتسد 4 یریظنیب راهتشاو ترهش

 بیلاعق رد یمیظع تسکش اب اهزورنبا دم

 زا رکسید ز دش هجاوم شایرنه یاه
 تسث یربخ ناشبا یلبف ترهش و لابقتسا

 هتفرگ میمصت سالاواس یلت رطاخ نیمعبب
 یزوزووم كلسهو دیایب رن یلجک زا تسا
 رد هک یلت رطاخ نیمه هب ۲ ددن وب اه

 زا یکی دد یاب مرگرس رضاح لاح
 تسایلاتیا#زیار هنیسا یناپمک تالوصح

 وهتخادرپ شقل یافپا هب یدیدج تبیه ۲

 ملیف رد سالاواس ی ناطرس زا رکید
 ۱ درویمن مشج هب یناشن ریخا

 ؛خرس ناناس رد دروفدر تربار

 ناون رب رکیزاب دروفدر تربار [7

 بلاج یزاب هرطاخ زونه هک یلاکن رمافورعم هلاس (۱ هراتس نيا (ت
 و ی) شیامن اب تاهتفرب اهدا زا «هلگشوخ امربا» ملیف رد وا یاریگ و

 تسادهد رک رخسن ارابورا شدوخ ( وش ساک

 : ندنل : ولراک تئوم رد

 مدرم ایورا گرزب
 یاصرهث ریاس نینچمه و خینوم ؛ نیو یبراب

 هک هراس سا و دننکشم تسد و رس واشاعن ندید یار
 تام ؟ تدم تسرد هلا تسبد هچب مسخد كي لثع تسا هتشذگ وازا یس

 یگنخ مگ نیرتکچوک4 کننا نودبودزادرپم یبوکیاپ و صقر نس یور
 ت

 .درادیماو نیحتو باجعا ۵ !ردا رگاشامت دوشمدید شنادنخ هرهچ رد

 (نامون رازه دصبس) زیجات علم نیلكمیلرش مناخ هک میئادد تند

تكي دعتف رهش ره رد هتلاو دنکبم تفادرد شیامن بشره ر 
 شناتن را

 .دنکیع ارجا
سستسحب. قشع یارجام اریخا هک اکیرما یامنیس

 7 

 یمیظع لاجنج یدنک نیلکا اب شایناهنپ
 یدادرارقمیظنناب .تخادنا هارب اکیرما رد

 هب یملیق رد یدوزپ تنوماراب ینایمکیارب .دوویلاهفورمسشیپرنه «یتیبنداو» []
 نادرسگراک كيربوک یلناتسا ینادرگراک رابکیااوپماش»شریخا ملیف هیهن نایرچ رد
 ناهج یامنیس رترب داآ هدنزاس و روهشم تلکی روتوم دوب رارق هک یاهتحس رد

 رم .دیامنیمشفن یافبا «خرس نابایب» مان هب هک دیدرگ نوگنرس رونوم اب نانچ دارم

 اههام یرادربملیف هدراو تاحارج تلع هب

 یدیدم تدع یتیب نراو داتفا قیوعت هب

 بلاجهتکناما .دیدرگ یرتسب ناتسرامب رث

 ساسارب ینومضم «خرس نابایب» ناتساد
 قلاختخانش زا رشب یرکف ياه یریگرد
 دب اقعدروخ ربملیفنیارد رگید هنوگ هب .دراد

 کرکف یاهرشق رگید اب اه تسیلایرناء نراورکیدرابهتشذ#هتفه هکتسا نا رد هجوت
 شقنیافپا هب یدابز هقالع اریخا هک یتیب
 رد دهدیم ناشناهملیف رد تلکیس رونوماب

 رک ات قخ

 دهاوخربوصتبرغیتعلبم صوصخب یعار>
 .دش

 رک

 : هراخ - ۱۳۵ هرابش- ۱۵ هحفص 7

 ۳۰۰۰ ایس

 ناوسنرپ رکیراب سیرکاچ جرج ۲7
 ینواهنم یاهشقن رد اد نویزیول و امنیس
 *سبرکاچیرج * اریخا اما . میاهدید نونکان

 .یلامتیسهنعاس هس ملیف كي رد یزاب رطاخب
  لوصحف * ۲.., ایس * هب موسوم
 دوام ثاب شق هب تسرا دتبانوب

 ۱- یآ - یس نامزاس هزیو یتایلمع
 ] یسوساچ دض و يسوساج تاعالطا
 . تدادزامزاس یو تیرومام هک تسا هدمآرد
 تا یتیوساجو یزاکنارختالیکشت یربهرو



۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
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 مدلد ددنکسا : زا دات رب د

 ابا ورهب همان نارازه هتعه هه نخ

 هک . دنرم ه«اتنیس هزاتس» یمولج

 یاهصالححرش اب اههناتنیاناگ دنسزووآ

 هک دننآ راتساوخ دوخ یفارگ وی
 یاهتلاعف هحرع هب اهنآ دورو هاررد

 .ميشاباهلآ یاهنهارو فرعم یلامنس
 اههبان نییرد هداس یریگ راهآ تی
 مقرنیرتشس هک دونیم هتفرگ 9
 یس نیگنایم اهابان نیا یا

 ناناوجنیا .دنراد لاس ۲۰
 یاه تیلاعف و یرگبزاب 4 ق۶

 یگشیبرنه هب ببحع یفاتشا یلافح
 «یراخف.ح» رتکد داقنعا هک .دنراد

 للعفورعم ناسانشناورزارگیدیکب و
 نارود رراب صیاسخ رد هقالع نیا

 .تسا غولب
 درومهنا رد یراخف رک 0

 یبلط یرترب و ییوجوت "

 : تیصخش لماکت زژ و
 بم تنآ ددص رد هاگدوخاب

 دش اد طعم هعماج روتم

 رحاظ یدنت شطع 7 هب هاک
 زا گن رطاخسب اریو ها5 و دوشيم

 یمبرطصم تکش زا با رطضا .دزاس
 اه شزرا هاضتاپ زا یا

 زاین نبا

 اودی وحب یهائپ هکنیا یارب

 یود و هشت نعن اه هب شب ی
 یو دوشیم گشاخ درو ایم

 شیپ ندش حرطم یارب یقع ۵ ۰ ۳۹
 ماظعهب زین یعورک اما . دریث یم

 وتوم اب . دنروآیم یور یعامتح

 و دنهدیم د تل / اکیس

 راس یاص هبداج پبداد

 ساز رد «امنیس هک دراد دوجو

 ندشامنیس ,راتسکارچ . تساهنا

 تسا ییامندوخ یارپ يحار نی رتهب
 اب ام

 ت

 غولب نارود نارحب تشذگ

 ی تا و دنک یم یک و رف قایتشا

 د وشیم سامخا نی رحپاج

 امنیسیلدنص رب هک یلاوچ یار ۵
 یگدنزروصت هتخود هدربهپيشچو هتمشن
 تیمامنیسهدر برکه چنآ زا ریغ یرخید
 .تاراوشد شها وخل دهشیب رنهیا ریبن

 امتس هدرپ رب هک او هچنا

 زا یتقوو دریگ یم نهذ هب درنگ یم
 همانزوررد و نیآیم نور نت
 هتیبرنهیگدنز و ریوصت مه و
 ۱وئس ننا دنا وخیع ار شهاوضخلد

 انس هراس تب ۱۳4 هزاهن - ۰ هحفص

 نت

 دج یاه هرهچ و

 ناناوج قشع هراب رد,«نا ریا ۸

 هد. ر
 اس رب

 نه ؟ مشابن دنعتورث و روهشم نینچ
 دنک یماهر ار زیچهمه هک تسا لبالد

 نیس .دریگیم شیپ یگشیپرنه هارو

 . تسا ناناوج هدنببرف زادنامشچ
 ۱ رامتسیابند نتشا ذگ ابهک یناناوج

 ٩ ترش 4 بلسر یا رب یاهمنن#

 راشناهاب هررد نانیااما.دننادیم تور

 ننا ض ارچ هک دیام شی

 یتح .دسیبیم ارهدرپیوشآ زکره
 هثء رنهتاب هد رپ تشب یک دنز هکنیا روصت

 شابیعقاو یتخشوخزا رودبدناوتیم
 یابند یتسا ریاعا ؛«تسین نکممتاشنا رب

 هدنبیرف نینچ نیا یرهاظ هک امنیس
 ناناوج نیا یاهوزرآ دناوتیم دراد
 یلالط یاههزاورد و دنک هدروآررب ار
 ٩ دیاشگب ناشبورب ار یتخشوخ

 دنمقالع و دعتسم ناناوجنیا
۱ " 

 رالالد یارب یباه.رهچ نیمج و
 و اد

 هک امنیس ناراک ردناتسد زا یخ م

 تر یرگید لئامهب رنه زا ادج

 نانیا زا و دناهمعطن ٍ رتهب انشپ دنا

 لمسمح بابرا هچ وک رد هرور همه

 ۳ ا

 یاهویدوتسا یولج رد یعمج نارهن
 ۱ رگ دیمانیاهب دننزیم هسرپ یرادربملیف

 یتسد و دیآ نوریب ویدوتسا زا ِ

 رارق امنیس نیبرود یولج ار نا

 دناهتخیانو هداس هک نانیا زا .دهد

 ۰ رهب دادم یاهءدع و اب نآ وتیم

 ناسگراتس زا یکی تفرگ ءاوخلد

 ناگ راتسوندورو زا یتقو ناریایامتیس

 نی

 یامنیس ناگ راتس زا نت راهچ و سادشناور ود

 دناهدرک ثحب ییگشیپرنهب
 دبیوگیم هدرپیب دوزیم
 ككي رد شقن نتفرک

 یاجب . مینک جرخ «ندنام فورعم

  مه زانک رد و هرفس رس رپ

 و جبودناسباتشاب هنحص تشپ دنرر۶
 یارودزا یپ ماجنارس و مینز زاک
 مهنامز نارد. میوش شومارفء ات وت

 تا رهشمه « مياهداد تسد زاارهداوناخ

 ار فدا

 زبج یزیچ نیبرود یولج
 وات ار اهتصرف . تسین یکدوهب

 هراز هداوناخ تداعس و داد تسد ز

 هبپ ندیسر یهاو لایخ هب و درک

 پهاوم مامتهب بذاک یتورث و ترهش

 اهفرح نیا .دز اب تشپ یگدنز
 یاهفطبارش یگنوگچ رد یبوجتسج و
 تسا تقبقح نیا هدنهد ناتن

 ابلاغ نارسپ و نارتخد نیریدیابور
 نارتخد ارچ اما .دماجنایم طوقس هب
 س یم قثع ًاملیس هب نارسپ ۱:ییب
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 یاسنیس فورمسص رایس ن ردن

ِِ  
 یر یاسیس رد : دیوت یم نلارب

 نادرم . تسا رتزاب نانز یارب ها

 هب رتلکسم و رت رد هک ردقنامح

 معتبسف نامه هب دنپاییم هار امنیس

 راد یرسیب او اما دت راد ی ما

 مص دوز و دننکیم ز یل

 هب هک یلگ جات لثم دنوریم رانک

 توارط طقف و شدن ربیم یسورع

 نان آزا زین یمان هزوررما هک یلاح ردو

 هدرسپ تشپ رد یتسارب اما ۵
 هجامنیس قربو قرزرب و زیگنابیرف
 هدربرب هک ی اهثیب رنه ابآ ؟درذگیم

 بابماک یناسلا مدرم نهذ رد و ابتیس

 رنیصوصخ یگدنز رد تسا قفوم و
 ۱ تسا رادروخرب بهاومن ؛ا زا

 دنم رنهوابیز رگیزاب ناجرم [7
 : دیوگیم هرابنبارد ناریا یامنیس

 دادعتسادیاب ندش هشدب رثه یا رب

 نا رد تئاد ابیز هرهچ و یفاک
 راکتشب و تیدج ینشاچ اب تروع
 اما . تسب دیما تیقفوم هب ناوتیم
 دبابن ار امنیس ملاع رد ندچ قفوم

 ؟ دزادنایم بات و بت هب

 یگ دنز رد تداعس و یتخشوخ هناشن

 ندسحفرو ندشتخل . تشادیص وصخ

 یاثگهار مه رگا نیبرود لباقم رد

 یساود املع . دشاباس هب دورو

 , تشاد دها وخن

 دمرتعو یمیدق هراتس نربا
 داوئس نیا خساپ رد نارپا یامنیس
 هیضق رهاظ هب اهنت» : دوشیم رکنتم

 نینچمه ۰ تسیث حیحس نتشاد هجوت

 لیلدهب ,یگشیپرنه هارن دفرگ شیپ

 هنیسهب « ابیژ یمادناو هرهچ نتشاد
 درک دان اههف رح ریاس دتنامی سای

 رتمهمو راکتشپو هقالع نتشاد نودبو
 هار رد مدق دیابن دادعتسا ؛ همه زا

 هک یناوج یارباما تشاذگ نآ

 نیینچ دیاین دنیشنیم ملیف یاشامت
 هف رم هتیپ ره هک دیایب شیپ یروصت

 رس

 یصوصخ یگدنز رد ملی تخبشوخ و

 تسا قفوم مه
 ات رهش و قرب و قرذ دیهاهم نتشاذگ

 رثیپاب نم هدیقع هب

 امیضعب هک ارچ « تساط ختور و

 ترهش و تورث جوا رد زورماهک

 بیصنیب ایازمن بازا « دنت
 اههثسپ رنه: دیازفایم نربا

 یار و دنراد یاهناگ و د یک دنژ

 نیآزآ نکن نیا رخ 12 ) ح
 یسگدنز , تشاذگ رانک ار اههبنچ
 لکشمزا یلاخ مه ناگتیپرنهیسوسخ

 ,دئا

 یامنس دن رثه هراتس هدیس

 هک دراد هدیقع دروم نیارد ناریا

 ناناوچهک تسا یاهدنبیرفبارس امنیس
 دیامنیم بنجدوخ یوسهب اصوصخار

 ملاع ناقاتشم طوتسزا یریگشیپ
 دورو اتدرک یباهینیبشیپ دیاب امنیس
 یاوصاو ساخیهار زا ون یاهه هج

 بب رفهداس ناناوج و دشاب ربذپناکما

 بیشا رسهب و دنروخن ار نابلطتحرف
 تیلاعف نانز یارب . دنتفن طوتس

 ؛ تسا رتسلکشم یک یلامتیس یاه
 لبام هک یاهثبیپرنه نز یا رداریز
 هن و دنکی زاب طقف اممس رد تسا

 لکشم رایسندش قفوم !یرگید راک

 هک تسا یتروص رد نیاو دبادنیم
 قفوم نارگیزاب پیت نیا مه رگا
 دو دهاوخ رادباب ناشتبتفوم دنوخ
 انس رد هک یئاهنآ هکبتروص رد

 حوم دننام دنراد یرگیزاب زجب يراک
 اب و دنیآیم هک دنتسه یرادیایا

 یارب

 ۱ تیم ۱۳۵ هزامش- ۳۱ هحفص

۲۳577. 

 بانه

۱ 
۱ 

 . دندرگی مرب تسکش
 دو رگیزاب ین دح هتشرف

 دقتعم ناربا یامنیس ناداوجهک تسا

»* 
 یعوم یقئالع هکبتروص رد یتساب ام

 ۶ارسدوسخ رد یرنهیام تیلاعف ر

 » رتنع هدکشن ادهب دورو دصرتم دنراد

 یرنه سرادم ریاس و كيتامارد

 نتفزگ هتیپ ءار نیرتیلوسا و دنهاب

 رد لیصحت همادا یرنه یاهتلاعف

 نا وسج . تا فلتخم یاههتش

 بت امیس رد ر راد ی

 شب هتشاب هدرک لیصحت ینارگیزاب

 دو رونادنمق)لع هب نیم هیصوتیا ربانب

 د وروو لیصحت همادا املبس هصرع هب

 رماسو كيتامارد یاه ره هدکشنادهب

  سس تسا مامتمس سرزادم

 مات
۳ 



 یستاستحا یوگتنگ ٍ

 2 1 4 : - ع , ۳

 ۱9لانیب یابیز و یسکس هراتسناهیدلگ !ب اکیرمآ ردامسهراس ,اگز
 ۲ ۳ ر رس « لابات لکیام

 منیس نومآ ریپ یاهزاتیاه فرح ناهیدلگ

 هراتسراگنربخ «ناباب لکیاس ۲)

 یراگنربخ رتفد وضع و دوویلاه رد امنیس

 و نارکیزاب اب اکیرما رد امتیس هرانس

 -حاصمناهج یلامنیس زاسربخ یاههرهچ
 لمعهب بلاج رایسب و یصاصتخا ییاه
 رداد نآ زا ییاههنومن هک تسا هدروا

 لکبام» . .دباهدوملهملاطسهتشذ# یاهبذع

 هراس «ناهیدلگ» اب هتفه نیا رد «ناباب
 ردیو یزاب «# دوویلاه یسکس و ابی

 تاسباش «وپماش» یتیبنیاو ریخا ءلیف

 یقشم طباور دوجد رب ینبع یداب
 اهنابزرس رب «یتیب نراو# و یو نییامف

 هدروآ لمع هب یاهیحاص دوب هتخادنا

 ناردناهیدلگ . .دينکیم هملاطم البذ هک

 هراتس داگتربخ اب یصاصتخا هبحاصع

 یصوبصخ لئاس یرایس زا هدرپ امنیس
 هتشادرپ یتیبنراو اب دوخ طباور رد
 حرش ناهیدلگ هکنپا اتوصخ . تسا

 دوخ یقشع تباقر نوعاریب یطوسع
 رد «یتیبنداو» رطاخب ردیانشاایرام اب

 هیو تساهدادرارف امنیس هراتس رایتخا

 و ناهیدل هیحاصم یلاجج نت رطاخ
 نیا رد یتیبنراو هب یودبدش تالمح

 رد امنیس هراتس راگنربخ هب : هبحاصم

 هچره هک دش هداد تیرومام دوویلاه

 هس ار ناهیدلگ هبحاصم نم رتدوز

 تروم رد و دناسرب ینیبنراو عالطا

 هس یتسنراو اب زین یاهبحاصم ناکیا

 ردیتیبنراو هکیتروم رد ان دروا لمع

 یو هب تبس ناهیدلگ هک یتاماهنا در
 چرد هب دشاب هتشاد ینایرظن هتشادژاربا

 نیرخآ رد هناتخبشوخ . مین مادفا اهن
 تسشریم پاج ریز هلجم هک یناظحل
 اکیرما زا سکلت هلیسوهب نایاب لکیام

 یلاجنجبلاج هبحاتم ثاب هک دادعالطا

 هک تساهدروا لمع هپ یتیبنراواب زین
 هناعبرس هلجع دنیا هرامش دد جرد یارب
 دومن دهاوخ لاسرا نارهن

 ناگدنناوخ رظن امنیس هراتس [7
 هسحام نتم هعلاطم هب اد دوخ زیزع
 یوگتفک ثب رد هک یتیبنداو یلاجنح

 رد امنیس هراتس راگنربخ اب یصاصتخا

 هرامش رد تساهدروا لمع هب اکیرم"
 دبامنیم بلج هدنن"

 رد : دیوکیم « ناهید#» ۰

 ردتکرش یارب هتشذگ لاس هک یرفس
 دارسبا هب نارهن ملیف یناهج لاویتس

 مدشانشا امش یلامنیس هبرشن اب متشاد
 نارسهت دد امش ناراگنربخ زا یکب اب و
 ملاحشوخیلیخ و ماهتشاد یاهجاصمزم

 ان تساددما شیپ یتصرف رکید داب هک
 یسناربا ناتسوداب امش هلجم قیرط را
 مشاب هنشاد یلوکتفگ

 ام هراش - ۱۳( هرات ۳

 هژره یوبیلب و لاوسکسوم۵ كاب «یتیبنراو» 2

 هداهندوخ ربا رامنیس رگب زابناو دع؛ک «ردیانشااب رام

 ! تسا فسیثک یسپسورو یئاجره ثاد

 رد امش «ناه» مناخ : راکربخ

 ۱وربیبیسکس هدانس ثاب ناوع هبامنیس

 دروم رد ار ناترظن . دباددش هتخانش

 موشیمایوج نآ یسنج للاسم و سکس
 نیاهب تفوجیهامش ابا : ناهیدلگ

 تهامد هفسلف 4 دیاهدرک رکف هلئسم

 یسنجلئاسم نآ زا رتارف و سکس هلئس

 دندقتسمیممج ۲ تسا راوتسایاهب اپهچرب

 لثمدبلو و ندش رادهچب یارب سکس هک
 ررم نیاهدودحم رد نآ یارب و . تسا

 رند ترابع هب . دنلناف مارتحا یرکف

 رشب لس ظفح یارب یاهلیسو ار سکس
 ناونع هب سکس هب نم ابا . .دنناديم

 یاهیروهرهب و ییوجتللیارب یاهلیسو
 زارنارف یباهزرم هب ندیسر یارب یتج

 نسیرستابیز سکس ! منکیم رکف توهش
 میدقت# تسا یهلا تبهوم نیرتاهبرب د

 لیلد نیمعبب و . تسا هدش تیرش
 للاسم رد یتسیاب منکیم رکف هک تسا
 ؟ورشیب .یسکس یاهیروهره و یستج

 ۱ د

 مبنا ابا «ناهاا مناخ : رتریخ

 دن اورپیب تالزافم و یقشع یاههنحم
 ابح و مرش یعون امنیس نیبرود لباقم
 ۵آ رطاخب هک دنکیمن داجبا امش رد
 هتفشوگ نیا ماجلا رد ار دوخ تراسج

 رامشیب دارفا و نیبرودلباقمرد اههنحس

 .دیهدب تسزا نیبرود تشب
 دنومگبز ..ا ایح و مرش . ناهیدلک

  احسسنادد ایح و مرش : دیوکیم دیورف
 یچاشامتكت هکی روطنامه .تساسرت هدیئ از
 سکس یاهشحص ندید زا امنیس رد
 اس رد مه نم . دنکیم تذل ساسحا

 اکافپاهب تللاب اههنحص لیبف نیایزاب

 ! مزادرپیم شعل
 دیقفاوسدیقع نیااب ای! : راکنربخ

 ایسکسیا ورپیب یاههنحس زا هدافتسا هک
 عماوج دد دناوتیم یلامنیس یاهملیف رد
 افارحناو دشاب هتشاد یزوم(دب«بنجناوج
 ؟ دروایب شیپ یفالخا

 ۲۰ هجئم رد هبقب

۱ 
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 ...اکب رم آ یامنیس كر زب

 ظفاحادخ

 رب وک یراک
 . دیدرگر اکسا هزیاج هدنرب هکیماگنه ربوک ی را

 .دوب کرم رتسب رد

 لتاف یورابور « ناکلب رد 9
 هک شاهبوبحم نارکنلد دوب هداتسیا

 و هدزتشنحو « ودنا نایم یهلساف رد

 رسبیهرهچ اب ««نامرهق» دومنیم ناسرب
 للا# (هنهرب هغیت» هب مشچ

 « رگاشامت یهنیس رد لد
 دصب 8 ۰ دیبطیم نارگن و همیسارس

 لناقیوس « یناهگا یشروب اب «نامرهف
 ۱زسبو دیشک ریژب ار وا  دروا هلمح

 دشیم مامت یشوخپ زیچهمه . دیناسر

 لابقرد « هشيمه لثم «نامرهف
 یهملک. دومنیع حتاف ؛ ملیف تنطد,مدا

 نالهدید . تس شقن هدرپ رب هک ناپاپ

 هدزمنامناشیاههرهجو كثاشارب « رتاشامن
 « نایاب نیا هک دنتسنادیم یبوخب .دوب

 مووفم هکلب .تسیث ملی متخ یانعیب اهنن
 «نامرهقهشیمهاا یگدنز ناباپ :درادیرتخلت

 نتیبهام دنچ هک دوب رپوکیراگ « بوبحم
 «هتهرب هفیت» یشملیف نیرخآ شیامن زا

 او یلدنز - اکحبه درفلا هنخاس

 ةوب هتفگ عادو

 یه ۷ رتوکیراگ» دلرم زا لاسهدزناب

 زا یملیف یاشامت هب 4۶ رابره اما درگ

 دوخنایم دداد وا روضح « مينيشنیم وا

 نیشنلد .دنخبل وجم و ۰ منکیم سناسحا
 میوشیم شاینتشاد تسود یهرهچ و
 + هنادرمراتفر و دنلب تماف اب ریوکی راک

 نباو ۰ اکیرما پرق یاهنابایب زانثكب نیا
 + یدای هب یملیفره رد هک نامولظم یماح
 یگنادواج هب هچرگا . تفاتشیم نانیعض
 شیامنتپسائهب رابره اما «تسا هتسویب
 اد یکنشف یاههرطاخ : وا زا یملیف

 یارجامارد ار وا : .دنکیم یعادت نامیارب
 رسطاخب د ميدرکيم شیاتس « «زورمین
 اهگنز ۷ ملیف رد شرصحودحیب یراگادف
 هب بل ««دیآیم رد ادصب هک یارب

 ۰ ميدوشکيم شانیسحن
 هداوناخ زا یدرف نوچمه « ار وا

 هک دوب رطاخ نیمهب دباش ميتفربذبیم
 یرگید سکره زا شیب یئاکیرما یاههچب
 * دننرکیم لددرد همان هلیسوب « ژااپ

 رهزا لبق /دادتسوداربوک ومعلا

 یکی قشاعنم ۰ ینادب وت یرگید سک
 , ۸1, مامدش یسالکمه یاهرتخد زا

 ناسصتما رد نم ؛ ریوکومع » اب

۳۹ 

 دوب هخون

 تبابنیازا زونه . ماهدشدودرم لاسرخآ

 ٩.۰ ماهدزن ؟ردام و ردپ هب یفرح

 !.یناتسهوک رب وک ادا رخ

 یرتسگداد یهداس لیکد « شردپ 8
 «دناوخارف كنج هب شرتکرزب ردارب .دوب
 شایلصامان - ولوجوک «كانارف» و دش

 ناشاهعرزم « شددام افتاب - دون كئارف

 دومنیم هرادا «انونوم» رد عقاد ار

 نسان و ! دوب هداوناخ درم اهنن « كنارف

 هعرزمنارگراک یتسبابیم تشاد هک یمک

 ندزراوهطرفزا شیادص . درادا وراکه بار

 " «دش نشخو هگرود « لبثت نارگراک رسرب
 ؛یراوسپسا هب یشاهزادنایبیهقالع . دون

 مکحم یتماق « ولوچوک كنارف زا
 و نسمه یاهبچب زا رتلماک یدشر اب
 رتدنلب ندرگورس كاب .دوب هتخاس « لاس
 اب سامت رثا رد .دوب رکید یاههچب زا
 ینوگراچیلناشایداع فرح هک««رزمنارگراک
 یرایس كيکر یاهفرح ؛دوب ازسا و
 + تبسانهیپ و تیسانم هب هک تخوبا

 بصعتم ينز هک شردام . دروآیم نابزب
 ندینشزا دوب سرتادخ و رادنپد تخسو
 ناهدزا + یتال یاهشحف و ثايکر تاملک
 -حورو دیشکیم هنیسب بیلص « شرسپ
 داشرایارپ « ار حیسم یسیع و سدفلا

 ۱ دیبلطیم كمك هب شکچوک دنزرف

 و دربیم یلوشتسد هب روزعب ار وا
 ان تسشیم « نوباصو پا اب اد شناهد
 یاج رب كيکد یاهفرح و اهمانشد رثا
 هک ییاهیدازآ اب كئارف « اما ! دنامن

 زور «تشاد هداوناخ درم هناکی ناونعب

 .دشيم رتایحیب و رتخاتسگ زور

 مارو یراوس پسا اب اد اهزور
 اهبش د دینارلکیم شکرس یاهبسا ندرک
 «شزارطمهناتسوداب ؛ هتشذگب شز ایساپان
 ,دومنیم یدرگنابایخ

 نیتسضخن هک دوب اهلاس نیبه رد

 ناتسود یتعللس «ب ار شیورشم سالیک
 !تشگزاب هناخ هب لقعبال تسم و دیشکرس
 دناوخیعدرو بلریز مادمتشحو زا شردام
 دنزرف مسج رد ناطیش هک دوب دقت و
 ساصتنااب ! تسا هدرک لولح شکچوک
 هک دش یضار شردپ « ددام ناوارف

۳1 

۱ 

 جلاک هب یکلاسهد نس رد اد كنارف
 راگنیا هب یضار لدعن هچ رگا . دنتسرفب
 ینابرهمو فور بظقاب شنز « نوچ .دوبن
 هعرزمراک هدهع زا تسناوتیمن تشاد «

 جیسیسیع هب ار زیچ همه و . دپارب
 ینتشا اد نینج لصاح ! تشاذکیماو
 : تسا راکشا ۰۶ مه

 ,تشادنیلوصحم هعرزم لاس نآ رد
 یرادنید زا هداضتساابنارگراک مان

 ینارفهبات دندرکیم یصخرم بلط « نز
 ۱ دنسرب دوخ ینید

 هعررمبكنارف هکیماگنه « دعبلاسکی
 قشع . دوسب هتفرگثدای یاهملک تشگزاب
 ۱ دوبهدرکهئاوبد ار وا ثدوب «یوباک»

 یاچهب یئاجزا « راوملگ ار اهبسا
 .درکیم رامین ار نانآ و دادیم جوک رکید
 یاهرتگرزبهک شکرس بس ندرکمار زا
 ناوارفتدل ؛ دومنیع هدزتشحو اره رخ

 یوباگ اپکب هدوخ یارب « كنارف . دربیم
 یارب زورکب هکنیاات .دوب هدش یپاسح

 رد و تفر سلجناسول هب شردپ ندید
 ناتسود زا نئوداب « یفافنا یدروخرب

 هبكيرسحن « اروا هک دروخرپ شناولا
 هکتسیل ون زا فیح» : .دندرکیراکمه

 ناسبز مدا تشمکب ناپم « هعرزم یون
 یناوتیم یهاوخب رگا ۲ ینکب ناج مهلت

 امئیس رد ار تدوخ تخب « املثم
 «یلامزایب

 .دوبهتفرن امثیس نامز نا ان كنارف
 یزاب ملیف رد نفویم هلوچ تسنادببن
 یگنوکچوا یارب شناتسوسهکیماگنه و درک
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 رخسمن هبكارف «دندوم فیرعلار ناشراک
 : تخادنا تسد ار ودنا هبانک و

 قمحا اب دناملاوید اب اهمدا نيا»

 زا غورد هب ا دنهدیم لوپ امش هب هک
 اد اهیوناکیادا اب و دیروخن نیمزبسا
 دشاب یگهداس نیمهب رلا راک . دیروایبرد
 یمقاویوباک ثكب «کنوچ مرادن یفرح نم
 . متسه

 كنارف ۱ دوب یگهداس نیمهب داک و
 یناپمگ مادختساهب زور رد رالد هد یزوراب
 یهایسشقن ات ؛ .دمارد ۷ رب امنیدلگ و رتم»

 ودشاب هتشاد نرتسو یاهملیف رد رکشل

 لماک یلانشا ۰ راک نوچودنچ هب نوچ
 .دشيم هتفرگ یزایب هشیمه ؛ تشاد

 همادا یلزج یاهشقن رد یزاب نیاو
 ؛كل رزب «نیودلک لئوماس» هکنبان تشاد

 هناتلا« نازوس یاهنش ملیف یهیهنرکف هب
 رظا زادک دما رب یئوباک یوجتسج رد

 دسناوتب هرهچ طولعخ و یلدب كيزيف
 مبلیف نیرد ۰ اد «یلهباب تیصخش
 , دنک یزاسزاب

 .درک فص هب ار اهرکشل یهايس
 ناوتیم ؛اهنآ نایمرد هک دوب دقنمم نوچ
 «ناوجنارف . تفاب یاهتسجربیاههرهچ
 هک تشاد نیقپ دو هداتسبا فص ه

 یداگنالاحیب د درضنوخ . دوشیمنباختنا

 .نیودلگللوماس , .دنکیمل ژادنارب ار وا و
 هریخوا رد هکیلاح رد هانوکیثکم زا سپ
 4 ناوج * : تفگ یگداس هپ دوب هدنام

 . ۲۸ هحفس رد هیقپ

 و ؛درزب «نیودلک لئوماس»



۸ 

 . دوشیم هتخاس ناکدوک یا ربهک یئاهملبف تاعوضوم و هنیمز

 ؟ دنزیم رود یروحم هچرب
 ناهج رد كادوک یامنسیلصاهاگناب. اهروثک زا كيمادک

 دلدوک یامنیس هبعخشم نیرتحضاو ۰ یلوقب []
 یلصا نامه تسرد نیاو تسا نآ ندوب هناکدوک نامه

 هدیدا انو «ددرگیم شومارفامنیس رد بلغا هک تسا

 دوشیم هتشاکنا

 یبامنس قلخ دباب «ددوک یامئیس هیژال هجو
 یشنعب . دشاب هادوک ینهذ تیفرظورکفقباطمد + صتخم

 هدرزآ ملیف زا ءلدوک فیطلو ساسح حور هکنآ نودب
 .دوش هدایب ملیف رد رظن دروم هیناییو بلطم «ددرگ

 + یناسناو یکنهرف هلوقم نیا رد هکیئاجنا زا
 یمس رضاح بلطم ؛ دش راکفا لدابت و ثحب رتمک
 تاعوضومو لئاسمو «داومو هنیمز ؛ «ثیرو لا دراد
 هکلبات«دنک شاکتک رتشیب ار امنیس عو نيا رد هحرطم

 .شرتاوتیمها مامتاب امنیس عون نیا دن دشاب یلخدم

 لکش«عون ؛ ناکدوک یامنیس دروم رد مهم *لثسع
 نابز «دلدوک هک ینعم نیاهب . تسوا "اب سامل هویشو

 نابز نیازا دیاب هک هدراد دوخ صاخ یطابنرا هلیسوو

 .درک هدافتسا واهب ندش كيدزن رتشیب هچره یارب
 هطقن داجبا « دلدوک اب یطابترا هویش نیرتمهم
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 و . تسا ید دامتعا بلج بذجیاربهژبو یاهقیلعت
 ققاوم یاوتحمو داوم زادیاب« دلدوک دامتعا بلج یارب

 یملاهتا زا هلدوک هک یباهنومضم .. درک هدافتسا یو عبط

 ههدنرب : لثم تسا ساسحا ۳ اهتآ ابو دراد یرتشیپ

 نوجیسرتسن زا رود تاعوضوم» . هدازهاش « دلرزب ردام

 .. 3 یرلوود

 ناونیمنهاگچیه هادوکیامنیس ورملف رد « دوجو نیااب
 هوق اه هچب .دش لئاق اوتحم و داوم ثیح زا یتیدودحم

 هناسریاه مایپ تفایرد تهج زا یناوارف یریذ| ریثا
 یربوصت هبنج رطاخب امنیس هک : دنراد یگنهرف یاه
 رادار مهس نیرتشیب « هطبارثیح زا نیب نیا رد شملاس
 , تسا

 یدیدو عضوم هچ اب صخش هکنیاهب هتسپ -
 , دشاب زهجم

 زبچ ره زا لبق « لدوک یامنیس هلئسم حرط دد
 :دیایمشیب یدنب هتسد عوضوم

 نازا روظنم هک 4 ناکدوک یارب امنیس « : فلا
 یوینعد تفرظدح ردوناگدوک هب قلم تسا ییامنیس

 ۲ ترس رسیدم

 رروک : ملیف زایاهنحس : تسار تمسا]
 یتمو

 وزرانیشام :ملیف زا یاهنحص : نیلاب 7
 یاهفارز: ملیفزا یاهنحص : پچ تمس (]

 وروک بلغا « ناکدوک دروم رد املیس :ب

 ۳ ناف دوخ هکنآ نودب « دراد تخن شقن نارد
 . دشاب رثا نهذ زا دود و لیقث ینایب لکش

 ۱ یاهملیف ؛ تسخن هتسد عون زا لانم
 «ینسید تلاو» دانآ بلاغ لثم یبانب مکحم یانب ریز
 دالل هک - "هلوئوگ تفه 5 یفرب دیفس » صوصخب
 اههچبیارب هلرحتم یشاقن هبیمر رد ییهدن زرا و دینع

 زالحور «یوزا یسان اب نارکید اه دمبو داد ماعنا

 مدیشخب ناکدوک هلرحتمیشاقن یامنیس ناج همین دبلا

 اههداوناخ هکییاهملیف :مود هتسد عون زا لاتمد
 نالکشمو لئاسم هجوتم ار نایبرم و « لوئسم ناربدم
 یتحودادوک» و «هیرض دص راهج » لثم دنکیم دلدوک
 < نیکنس اتبسن یاه اوتجم زا هک (وفورناوسنارف)

 یگنوگچ اهنآ ردو ۰ .دندوب هدرب هرهب ناکدوک دروم رد
 ینادد و یعامتجا لماوع و هزب « دو ندش هدینک

 رینلوکریذپ لکش دادعتسا اب - هبرض دص راهچ -نا
 رلدوک - نآ یاهدامن و ندمناب هلباقم رد هلدوک یریذپ

 . دوب هدش یسررب و لیلحت - یشحد
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 دلدوک یامنیس یلصاهاگباب:یکاولسکج
 یکاولسکجیامنیس « ناکدوک یامنیس هنیمز رد

 رابد نا نارتامنیس « هچ . دراد یرن زیامتم هبرم
 . دنتسه هنیمز نیارن هبرجت ملسم ناداتسا

 دنتسه ینازاسملیف امنیس نیا یقیقح ناگدسامت
 عارتخا و داد هلابند هراتس) «نامز لراک » : نوچ
 مئدار» ۰ (وزدا نیشام) «اواکنیب فزوب » «یناعیش
 ٩ عتوت ووناشود ۷ « ( هرجنپ تشبیبهفارزهنجرو
 + (تشهب نرت هاگتسب۷) ۰ ابنخاک لراک ؛ «متفه هراق)

 یااگنارت یریب » )زقسو دو شوم( « رلیم ثاندز »

 ناشمساهک ینازاسملیف و « (ینیشام دلرزب ردام) دیقف
 هبرگ» :نوج ناششزرااب راآ یلو «تسین مرطاخرد
 "لبل/یالیسیس و «ریلد هدازهاش » «6كفرب « ۷ یکنیع
 . تسا هدنام مدایب بوخ یلیخ «شوآ

 تبفر و لسیم ابلاغ كچ نارگامنیس بناج زا
 «تساهدش هداد ناشن یملع یرتناف و لیخت «ب ناوارف

 یرتتس صخشت هحد نيب نیا رد « نامز لراک » هک
 , دراد

 كابحرش زاسملیف نیا زا (اراد هلابند هراتس »
 ربلامتحا هرابرد ۶ تسا یملع - یلیخت یرگن هدنبآ

 مهاقتهب رجنم هک «ضرا هرک اب یناهیک باهش كب دروخ
 هرکمادهنا روصت اریز . ددرگیم برغ و گرش نیب تفوم

 و هنیگنیزکیاج ار یتسودو حلص « باهش طسوت یکاخ
 . دنکیع یرهع یب

 (.هجحفص رد هیقب



 زل یسح « زابرید زا

 هب جایتحا « تماص یاهلاس یهحرحب
 نامژرن .تسا هدرک ساسحا ۱

 میش 8

 د یفیسوم

 اد یرنسکرا « كرزب یاهامنیس : تار

 هنحصره روخارعب ان دندناشنيم هدرب یاب

 یلاهگنهآ « ناتساد تیعقوم هب هجونابو

 وملیف یاضف یافلا رد نیاو دزاولب ار

 .داتفايمرلوم «دندوب نابزیب هک اه رب ون

 برفو چرا یقیسوم « قطا یلادیپ اب
 ؛ دود «امنیس هکنانچمه و تفاب ی

 یثیسوم : داهنيم رس تشپ ار ینوافنم یاه
 ان ,تفربذپيم یرتهژان یاهینوئرتد مه
 يقيسوم؛امنیسینونک تیعفوم رد هک اجنا
 یهزادنابو . تسا ریوصت «دازمه» ۰ نتم
 هدنزاسشقن ؛ملیفموهفع یافلا رد ؛ ربوصت

 ۱دجو یلاهنت هب « نتم یقیسوم +ا۴ .دراد

 میاشهزایرایسب یهدنبوگزاب * ربوصن زا

 ملیف ناگدنزاس «رطاخ نیرا . تسا ملیف
 یراکمهدن ازیکنارب هجون یوحن هب * یلاه
 و لدهب «ار هتسجرب نازاس نتم یفیسوم

 دناهدبرح ناج

 هبتسد 4 « هرز نا؟دننک هیهن

 یارب.دننزیم !دصورس رپ یاهملیف نتخاس
 ناشاملف یتسوع

 «دنوشیم نامادب تسد .ار دووبلاه رزیو

 نادرگ راکیهزادنابماگ هک ی نازادرل یفیسوع

 .دنرلوم « ملیف ترهش رد « ملیف
 سیل« راعم «دنایم یپ رد هک هجنآ

 هک املیس نازاس نتم یقیسوع نارادماناب

 ناهاوخاوه ؛ملیفره زارتیل رد ناشما
 .دناشکیم ملیف یاشامت هب ار یرایس

 اژورس ولکیم

 ناتسراجم«تسپادوب»یهتفاب دلو
 تسینازاس نتم یقبسوم هلمج ر

 و هدرتسگ یداعپا « ملیف یقیسوم هب هک
 ناوسنعب وا هک هجنآ . هدیشخب یمدرم

 یدایتیفیگ یاوس ؛ دزاسیم نتم یقیسوم

 هزاوارپ نازاس همغن «

 بسا

 یارادهدنکیم تیوقت ار ریوصتهک یلهدنهد

 ٩ ملیف رگاشامت هک تسیکرحن رب یاهمت
 . دزاسیم هدزناحیه ءار كبزوم هدنونش

 قشع « نولیو هب یتدوک یاهلاسزا
 تشادنآرب اد وا « قشع نیمه و دیزرویم

 *دژادرپب یقیسوم كيمداكاآ لیصحن هبات
 هضرعیکلاس تسیب دداد شاهتخاس نیلوا

 دیزگتعافا نیراپ دد « دنچ یلاس .درک
 اکیرمآیهار هانوگ یرفس وریس یارب .دعبو
 دش

 ؛دعبلاس دنچ و دیشک ازاردب شتمافا

 هب «ژور سولکیم» .دیدرگ اکپرما یهعبت

 یفیسومنتخاس« ملیف ناگدننک هیهت تومد
 یاهلاسرد و تفرگ هدهعب اد اهملیف نتم
 یقیسومرطاخبرابهس « یزاس ملیف كيزوم
 و « هدش مسلطا «  دوه نب» یاهملیف

 هدش راکسا هزیاج هدنرپ هفعاضم یگدنز»

 . تسا

 4 یرکید فورعمی اهملیف هلمج زا
 هدهعرب اد ناشا یقیسوم نتخاس «ژور»

 درب مان ار اهملیف نیا ناوتیم « هتشاد
 كنها «لگنجباتک ؛ هحلسایب هیلاوش

 تقاع« فعاطم تمارغ « یندشن شومارف

 ِا یلیلععت «یرا ووب مادام « ناراکبانج

 یاهسوه « تلافسا لگنج : هتفر تسد
 یارجام ؛ قشع هس ناتساد « روطارپما

 زبم یاه هبلاوش : ناوج هکلم ۰ تومیلپ

 ؟دنتسهیناسک هچاکبرما یامنسگر رب نازاس نم یتسو هی

 هزاوآ رپ نازاس همغن

 ناهج یامنیس
 هزباج هک ینازاسنتم یقیسوهرا برد یندناوخ بلطم كب

 دناهدور ار راکسا

 دناهتسنا وتفلتخمیاهتیلماب هک دووبلاه زادرب یتیسوم ناروآ مان زا نت

 ,دنبای تسد راکسا هزیاج هبگرزب یاهبلیف نتم یتسوم 99ص

 یتفو «نتشاد تسود یارب یتفوب « درگ

 توهش«ناطیشو مسج ؛ایند « «ندرم یارب
 یب غدرف « شزرا اب زیچ كب « یتدنز

 .. و یللملانیب لته « دیسلا « ناباپ

 نیاتسن رب رملا
 هسگ تسیرحبته زاس یقیسوم 8

 «نانسادوهنیمزرهزا «ار یتوافتمی اهملیف
 یهتفاپ دلوت . تسا هدراد نتم یقیسوم
 رد .دشابیم ؛ ۷۱۹۲۲۰ لاس هب الرولوین

 هی سیس و هدوب هشيپرنه یدنچ یناوج
 كایچیه رد . تسا هدومن کور یشافن

 هکنپا6 درواپل ماود «رنه یهخاش ود نیزا

 یقیسوم ؛دمآ غارس هب شا«درزب قشع»

 یلخهبو تخادرپ یقیسوم لیصحت هب
 امنیس هبو دز تسد وئایپ یارپ ونرسنک
 یقیسوسم زراب تیصوصخ . دش هدیشک
 هک تسینیشللد یزیمآ مهرد « شیاهملیف
 : هتحص یاضف و یحور تالاح « ربوصت

 ناونعب«شیپ لاس نیدنچ . دنکیم رارفرب

 ماگنهبءاکبرما یامنیس نازاسگنهآ هدنبامن

 هب« یوروش رد «فرزب رارف» ملیف شبامن
 یاهملیف هلمج زا .دیدرگ توعد روشک نآ
 هتخاس ار ناشاكنهآ ؛ «نیاتسنرب» هک

 ؟ تسا

 وزابدرم « ناعرف هد « یناهئا سرن
 

 اس هرات تب ۱۳4 هرامش- ۲۵ هحفص 0

 ریسا؛روالدتفه *سارن یور زا 4
 «ناوج یاهرتکد ؛ دودو ناتسبا :

 زارتاکلازابهدنرپ ۰ درچناموک ؛اد تابارخ

 ودلقم رم نتشگ 4 وکیمات مانب یرتخد

 نموین درفلآ
 یهیسوع یشاقن زا ؛ اد ینیسوم 8

 یهعرص هب ونایپ ابو تخوما ؛ سانش
 یقبسومیهلحرم ان ؛ تشاذگاپ « یفیسوم
 یدایسبیاه بیش و زارف « یزادرب نتم
 یارسبء پیرقت هب . هداهن رس تشبار

 هتخاسنتم كنها « ملیف هاجنپ و تسبود
 تفایرن دزما + راپ نپ و لهج دودحو
 هزیاجنیا راب تشه هک هدوب راکسا هزیاج

 شتیلاعق نیرتشیب . تسا هدروآ كنجبار

 .تساهتخاسزگر متم : سکوف یناپمک ردار
 شنیرشا هب وا هک یلاهملیف نا ینسب
 ؛ تسا هتخادرپ ؛ ناشا یقیسوم

 قثع» اب - ریگداب یاهیدنلب « نافوط

 هرد ردقچ « نیداگنوگ .. «دریمیمن رگره
 یگنهآاپ« لیتساک ناتیباک « تسا زبس نم
 اهقرحمدرم «دیهانب ملاخ ارم «نم بلق رد
 هنوگح ۰ اناپاز داب هدنز « دز دنهاوخ

 رسمه :دومن جاودزا یرنویلیم اب ناوتیم

 « سولایفاو منهچ هقرخ « روهمج سیئر
 یهوکش اب زیچ قشع « رتیپ مساب یدرم
 هزاردكنلاباب ؛هلاس تفه شراخ « تسا

 سونایقا بونج «نموناطلس,؛كلفو مچ
 .. و !!رآ

 نیکموتیرتسید

 وخوما شددام دزن ار یقیسوم ٩
 یقیسوع یریگارف هب ار شرسپ هک دوبومه
 وتایزآ "نیکمویت» . دومن بیغرت و قیوشت

 یفیسوعلیصحت همادا یارب دعبو درک زاغآ

 «تسیناپپ ناونعبو دومن ترفاسم نلربهب
 . تفای هار « نلرب كينومراليف نمجنا
 هب شدحیب هقالعو تفر سپراپ هب یبس
 .دناشک اکیرمآ هب !روا زاج یقيسوم

 + دلو لحم - یسور هدازاتسور
 یهعبنهب-دلروب درطب نس كيدزت یلهدکهد
 ننم یقیسوم نتخاس هبونمآرد اکیرما
 «راب جنپوتسیب « «نیکعوین» . تخادرب

 نیرد هک هدوب راکسا هزیاچ تفایرد دزمان
 ؛ هتخاس دوخ نآ زا « هزیاج راهجب نایم
 اد ناشا یقیسوم + وا هک یئاهملیف هدبع
 ؛ تسا هدید هلرادن

 قفا ۰ بیاجع نیمزرس دن سیلا
 ۰ یلبپ شش دو هام « «لوا یهفسن هدنمک

 هنیآ «تسا یبلاج یگدنز «دیدرت هباس
 «خرسناخدور ؛باتفا رد لادج « كيران
 هلاژرب ووناریس«ناروالد نیمژرس ؛ ناعرهف
 رد هدنرب زورمیل یارجام « رزب نامسا

 كنهآو نتم یقیسوم رطاخب راکسا هزناج
 ۰ نرترد یاهلاگیب 4 شوخ نامز - من
 «هانگب فارتعا ؛ هرفن ود باوختحت

 هلپ هاباب یجاح + سب شنا « بارطضا
 دلانرطخ زاورب «هنعارف نیمزرس « مجنپ
 ریپ- منكنهآ رطاخب راکسا هژیاچ هدترب
 رطاخب راکسا هزیاج هدئرب - اپردو درم
 «هناتسود بیفرت « و واربوید نتم یقیسوم

 + تسا یشجو داپ « ومالا ؛ هدوشخبات

 یوجتسج رد «لوف «لاروک یکوا رد لادج

 ۳۷ هحفص رد هبقب



 .. . راکسا هچخی رات هراب رد یقیقحت و بلاج بلطم ثاب
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 ۳۵-۱۵۲۸ مود لاس

 قطان یاهملیف یئافوکش لاس

 قطان یامنیس اهلاس نیا رد 7
 دون هدرک هبعبق ار اهامنیس نلاس

 اهملیف ناگدننکعیزوت و نایچاشامت

 دندوب قطان یاهملیف راتساوخ گایتشا اب
 راکب ار دوخ ششوک تباهن دوویلاه و
 مدرس یاضاقن یوگباوج دناوتبات دربیم
 دشاب

 دندوب هدشهدامااهیلیخ نامز نیمه رد

 یملاد راک و لفش نوفورکیم رطاخب هک
 دن روایبیور امشیس هب و دننک اهر ار دوخ

 یبوخ یادیم هک مه یلاهنا سکع رب و
 ار املیس دیاب هک دننفابيم رد دنتشادن

 نیمه زا دوویلاه نیطالس و دننک دارن
 دنهنیمیب ار دوخ تعوکح یاه هباپ اهلاس
 دنچساسحا وپیلق دید ميهاوخهکنروطب و

 رایتخا رد ار امنیس نابچاشامت زا لسن

 .دن ریگیم

 باختلا راک امنیس هب !دص ننیا

 راموطو تخاس راوشد مهار «ملیف نیرتهب»

 هئار صیخشن و تراضف یاهرایحم مامن

 هدش هتخانش تماس یامنیس نامز رد

 نیا ۱ لیقا . تخبر مه رد + .دندوب

 هتفاپرد مهروناما ملیف دهم ثكب ینح
 تماصبوخ ملیف كي دیاب هنوکج ۸ دوب

 ایا - دزاس ادج تماس دب ملیف را اد

 ینح رکسد املیس هب یا نما اب

 مه رگ املیس و دقتنم نیرت یا "فرح
 و دوبن یتسرد باختنا هب رداف ابقاو

 .دشاب هتشاد یحیحص توأاضق تسناوتیمت

 لاویتسف نيا نارواد لکشم نیمه رطاخب
 اهدزمات تاهسا خیرات زا دم هاستشه ات

 دنتسناوتیمن اهانیرتهبا باختنا دروم رد

 دندوبفیلکتالب الماک و دنریگب یمطق میمصت

 یمداگ(تقو ریبد «زدوو ككنارف *

 : تعگ دروم نیا رد

 هک دش ببس قطان شیادیپ -
 دارفاراک دروم رد یتسرد یرواد میناوس
 میشاب هتشاد

 دوخ هارمه ون لماع نیا « ؛دص
 امتیس هب مهار یاهزان یاههرهح

 .دروآ

 هک درک هفاضا «زدوو كانارف»

 لاسما یاه«نیرتهب» زتاوج یادها رد
 یفرفتمام وقطا یاهملیف نایم هچوچیهب
 .. دش دهاوخن هتشاذگ

 یامنیس اهاعدا نيا مامت اب اما
 لته تفایض رد و دش هدنرب قطان
 مالعا۱۹۳۰ لاس لیروآ موس - روداساپما

 یودوربثنها» لاکی زوم ملیف هک دیدرک
 و تسا هدش هتخانش لاس ملیف نیرتهب
 ادروفکیبیرملا !رتسگابرنراو» روطنیمه

 یارب مه لاس نز و درم نارگیزاب نیرتهب

 دنتفرگهزیاجناشدوخ قطا ملیف نیتسخن

 ناونمب «رتسگابرثراو»پاختنا هرابرد
 ملیف رد یزابیارب لاس درم رکیزاب نیرتهب

 و مکو دوبن یضارتعا «یمیدف یانوزیرآ»
 باختنا فارطا رد اما دشیم دیلات شیب

 نز : ملیف دد یزاب یارب« دروفکیپیرع»

 نیرتشیب و دشيم هدینش یناداقتنا « زانط
 وب ملف نپ دقتنم هب یلعع ضارتعا

 رد "دروفکیپیرم» نوچ یحرط زا

 مدرم رتشیبتشادیلاهتیلاعفیمداکآ نامزاس
 رطاخب اعفاو هزیاج نیا هک دندوبن نئمطم
 شاداپهکنب !ابهدشهداد شیرگیزاب راکیتزرا
 شل زمرد هک دون وایصوصخ یاهیئاریدب

 زا یکی درکیم تولخ هقباس نارواداب

 هزیاج نیا دادیمعیجرت هک ملیف نیدقتم

 امنس هرات - ۱۳6 هرامش ۲۰ هحنص 3

 میاد ۷ زلکیا سج هب اب «ننرتاجتورلا

 ربایم رظس هک تسپ هدیقف هشس

 ناالحالم ساسارب ار دوخ زناوج ؛ یمداکا

 مس . دنکیم میسقن یسایس اب یعامتجا
 یرثه راک تیمه

 راهلا «هدند نیااب و پیئرت نیدب
 راک" یاهنب رتهب .تیئافح  هرابرد رظب

 تیم هکبروطب د دش زاغآ لاس نیازآ
 رایلازجتبا شخب هنیمز نیا ردتحب ورج

 تساهدش راکسا تایصوصخ

 دوپیلاس نیرخآ ۲٩ - ۹۹۲۸ لاس

 باغسا راک رواد ناوئمب یدودمم هدع هک

 مامت .دعب لاس زا . دندادیم ماحناار یئاهن

 .دندرگ تکرش راکنیا رد یمداکآ یاضعا

 مدرمهکیهچوئد هفالع رطاخب نمض رد
 ویدار دنداد ناشن یرته هقباسم نیاهب

 نیاردراب نیلوا کارب راکسا نامهم ناوئعب
 یلجمهدنتسرف ثأبو تشاد تکرش مسارم

 نیا نابرچ تعاسکب تدم سلجنا سول

 . دوگ شخپ ینامهم لحم زا ار مسارم.
 ۱۹۲۶ لاس زاادتبااکیرما یرسارس ویدارت

 شخپ هب مادقا ۱۹۵۲ لاسزا نویزیولتو
 مهو .دندرک راکسا زئاوج یادها مسارم

 نی رتگدزب زایکیناوئعهب مسارم نیا نونکا
 هچون دروم یعامتجاو یرنه یاهدادب ور
 یدایز هدع ودراد رارق ناهج مدرم رتشیب
 رد ار دوخ نویزیولت و ویدار قیرط را
 .دنهدیم تک رش نآ تفایض

۰9 

 نیمود دن ناگدنرب هب زئاوج یادها راک
 # لیمود . یس مایلبو» هدهعب داکسا لاس
 هیهت «لیمود . هب لیسیسا رتگرزب ردارب
 «تشاذگ امیس درزب نادرگ راک و هدننک

 دلرزبروتکآ «رومیراب لنوبل » . دوب هدش

 دزمانینادرگراک یارب لاس نیارد امنیس
 نیرتهب یارب راکسا هزیاج هک - دوب هدش

 یارب« دیول كنارفا هب اد لاس نادرگ راک
 تخاب« هتسخ هناخدور » ملیف ینادرگ راک

 لاس نیمود هک دینادب تسین دب انمض
 هک دوب یلاس نیلوا و نیرخآ « داکسا

 رههب و دیدرگ عیزوت ناسکب رولعب زئاوج
 -...تفرگ قلعت هزیاج كي طقف یملیف

)۱۵۳۸-۲۵( 

 یودورس كنهآ : لاس ملیف نیرتهب 8
 ( ربام نیودلگ ورتم)

 رتسکابرتداو :لاسدرم رکیزاب نرتهب
 (یمیدق یانوزیرآ)

 دروفکیپیرم : لاسنز رگیزاب نیرتهب 8
 ( ژانط نز)

 دبول ثانارف :لاس نادرکراک نیرتهب ۵
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 دنس رسم هک اهنآ یار حص و 9

0 ۱ 

 وسیمن یکینک ت

 ناسا یوکحب

 ناگدنناوخزا یک ب

 هتخشون هثحم لبق»رامش هگحس ِف

 ردادافو همجرت یرادربملبن بلط

 دوخان وهس كي ن وج

 هتسدنآ یهاگآ ی

 بلطم هتالع اب هک یزیرع ناک
 ار هنکن دنچ دننکیم لام ی -ت

 ۳ ۳و

0 

 یط رد هک یشناد زا یریگ هرم _ 1
 و ملیف هدکشناد رد شزرم

 هبحایتحا « ماهنخودنا یصحس

 میاتمزا هنیمز نیارد یراد یصح ۱
 یمبض زا رگا رادره هک تسا یجراخ ۱

 نیارب هوالعو مربیم ما ارنآ دوش هدافتس

 شیادپپهرابرد باتکنب لصن زافار

 نیانتشون یارب هک مداد حیص و 2

 هاربءانب یناتک زا همه زا رتش 

 یکسنیلکس نرف شیردسب رو هنش ِ

 ۹۹*دد یئاهست هب دوخ هک مربکیم هرم
 تسا هدش هتشرب هحفحصع

 بلاطم هنشن هک اهنآ یارب مرد هلهو ز

 هک دوش هنفگ دب دنتسه یح

 هنکت زا «دخ هتشوت هک هجنآ نونک ان رکم

 ردام ؟ تسا هدوش رادروخ رب یکینکن یاه

 هچخی راتأبهکننانمض باک نیا لوا لصف

 ثآ نیفشاک یگدنز و یفارگ وتف بلاج
 نیبرود و ملبف هک میتخومآ « میدش انتا

 لصن ردو دننکیم لمع هنوکچ ) یتسوک

 امتبسشی ادیب ابیئأنشآ ,نف مه باتک مود

 و نآ راک زرط « یرادربلیف نیبرود اب
 امثیس رد مهم راپسپ یاه هاگتسد ریاس

 تفرگ میهاوخ سناو هدرک ادیپ تخانش
 دنمقالعو زوماون یارپ هدنراگن هدیقم هک
 سرادمرد هک ی تداهشب ؛یرادرب ملیف هتشد

 ٩ دوشیم یبردت زیث امنیس و ملیف یلاع

 .تسا مهمو مال راپسب نآ نشخنرمآ
 حلاص - م نودیرف سس

 راذوب
 نادنمشیدناونادنمشناد شواکو شهوژپ نودب

 (ریوبصتیدعب رتآ) و (یبوکسویءرتسا تکفا) شزومآ اب
 دوبن ریذپ ناکما زره یفارگونامنیس عارتخا

 ناش هاسکتسن پ وکس وسیورتسا )

 ناخرچ لکش ترتاد هحفص دد زا هک تسا تکرح هدنهد

 رکیدکی لباقم رد هحشح ود نیا « تسا هدش لیکشت

 یکب یود رد . دنتسه ندناخرچ لباق فلاخم تهج زا

 و هاتوک یاه هلصاف رد نآ یالابرد هیفبم ود نیازا
 دناهدش»هدنکی کجوگ لکشلیطتسم یاه فاکش تخاونکب
 یلاه ریوصت اه هلصاف نیارد رگید هحفص یور ردو

 هحفصود نیاندناخرح اب هک دنادش هدنابسح ییردین

 یمود هحفص زا ریوصن ثاپ فاکشره لخاد زا رابره

 دادبور كيزا اه ریوصت رگا هجینن ردو دوشیم هدید

 لخاد زا ناسناو دنشاب هدش هدیشک یبردیب تروصب
 یمارتکر ح اه نارد دنک هاگن اهریوصت هب اه فاکش

 انمض .دنماشیم یبوکسوبورتسا رثا اد نياو دنکیم
 هاتوتیاه نامز رد هک یناخرچ هحفص هبپوکسوبورتسا
  دوشیم هتفگ زن دنکیم لو و علف ار رو

 دن راددوجو یکیتپا تناس نوناف ود هتیمز نیارد

 یکیزیگ نوناف یرگیدو یپوکسوبورتسا یحور نوناف یکی
 یدایسب فرطزاهنافسانم 4 دنتم (ریوصت یدع رثا)

 یناه هابتشا دروم نیارد امنیس خیران ناگدنسبون زا
 كي(نمهل . ه) اما دنا هتسناد یکی اب اهناو تسا هدش

 اتیرهش(سیازلراک)هناخراک زا یناملآ روهشم نادکیزیف

 دراوم و یلصا یاه هیاب « یفارگوت امنیس شباتک رد
 ود نيا دروم رد « ۱۹۱۱ كيزپيال باچ (اهنا ,هدافتسا
 .تسارتعم زورما هب ات هک تسا هداد یاهیرظن نوناف

 سکعواهب یتقو تسا دداف ناسنا هنوعج هکنبا
 رددنهدیم ناشن موادم روطب ار ناج یب و هریخ یاه

 ثابراتنلاس ددامب *بارهچنا نوچ ؛ دنیبهب تکرح اهنآ
 تقبقح رد هکلب تسبن تکرح دنهدیم ناشت امنیس
 تعرسب هکدنتسه ناج یب یاه ربوصت یرامشیب دادعت
 یلماعهچ سپ «دنرذکیم ام مشچ یولج زادیب كي یلو
 یریوصت همه نلا ندید زا میناوتب ام هک دوشيم تماب

 . مینک ساسحا ار تکرح اهنآ رب « ناج يبو تکرح
 .تساهداد یبوخب( نمهل . ه) ار امعم نیا باوج

 دهد یم ناشن قیقد شیامزآ كي لوا هلهو رد
 لوصا یور طقفاهتت یفارگ ونامتیس یلصا یاه هبا هک

 نبلصارد هکلب دناهدشن هداهن انب یکیزیف نیئاوفو
 دد ام دش هراشا هکیروطنامه نوچ « تسا یناور م

 یبلقن تکرح كي *هلب مینیب یمن یقیقح تکرح امنیس
 مامنو دوشیمهداد بیرف ام یهاگ؟ دوخ هک ینمم نیدب
 هلهورد دنوشیعطوبرم ناسنایهاگ (دوخ هب هک یلاع ایم

 . دنراد یکتسب ناسنا هیحور هب لوا

ک درکیم رکف ینالوط کاه تدم مدآ
 نباتلع ه

 رهندبد زا هک تسا یرلا طاخب ییوکبوبورتس برف
 دنامیمیفاب ناسنا ربمضرد یتدم هدیایم دوجوب ریوصت

 نشور یفارج یکیرات رد رلا نوج . دوش

 جلاص - م نودن رف :زا

 اجرباپ) اد هدیدپ نیا ناسنا دورب نیب زا « دراد نآ
 .تساخدیهات( رب وصنیدمب رلا) اب و ( اه ساسحا ندناع

 هردییوخدار (ریوصت یدعب رثا نیا هکنبا یارب

 هدادماجتا( نمهل . ه )لک ار یشبامز مسناویع مینک

 یتیشره ابو بوج كي راکنبا یارب . مینک رارکن تسا

 تسا لصتم یمیس هنشر كايب 4 ار یرگید هتخادع

 تکرحب هریاد كي تلاحب یکیران رد ارنآو ميرادیمرب

 مينکیم ساسحا لوا هلهو رد .ميناخرحيم و منروایمرد
 لب تروصب تبا تلاح رد هک هتخادت هعطق نيا هک

 اهطخ تروصب تکرح ماگنه دوشیم هدید یتارون هطقن

 کاربنادرگ شنا زا هدافتسا ماعنه رثا نیا ) . .دیایمرد

 هک یسرک و یلافذ یاه روامس ندرک نشور
 میدق رد

 3 دوشیم هدید یبوخب زین دشم هتفرگ داکب رتشی
 هدناخرج رت عبرس یناروب هطقن هک ددف ره هرباد نیا

 یتعرسب هرخالابو دوشیم رتعیسوو عیسو هشیمه دوش
 دنوشیم لصتمهب»هرباد یاه طخ یاهتنا ود 4 دسریم

 ۰ دید میهاوخ لماک هریاد كي تروصب !رنآ امو
 شخرج تعرس هسک دتفاس یعقوم قافتا نیا

 رودرصه یارب هینا متشه كي هب هتخادک بوج همطف

 .دشابهینا متشه كي شخرچ رود هک ینعم نیدب دسرب

 مسجاربوصت یدعب رثاز هک دهدیع دان امب شیامزا نیا

 یثش نیا هک دشکیم لوط ردقنامهتبایاج رد هتخادک
 كابتقیقح رد . دراد جایتحا ندیخرج رود ثاب یارب

 ددربومتتره یدعب رثا هک تفگ ناوتیم سب , هینا متشه
 ۰. دشکیم لوط هیا متشه كي نانا ریمض

 نکمسهک دروآ کدایز یاه لاثع ناوتیع هنیمز نیارد
 وربدد هرم روی یگدنز رد اهنااب ناسنا ناره تا

 هبنآ یاهتنا هک ار ینهآ هلیم كي رئا هلمج زا دوشب

 تکرجتسارو پچ هب تعرسیو دشاب هدش مکحم یلاج
 هبهکلب دوشیمن هدید هلیم ثاپ تروصب رکید دوش هداد
 رارف مه یولهب هک لرحتم یاه هلیع یدایز دادعت

 زونه « تسبا نا لیلدب نیاو دنیایم مشجب دناهتفرگ

 نیایلوا ریوصت رکید تدابعباب هلیم زا دید نیلوا رثا
 دنارنآام هک تسا یقاب مشچ كمدرم یور زونه هلیم

 :مينيبيم « مياهداد هلیمب هک یتکرح رثا رد رکید یاج
 لاسرددزاد#رب وصت یدعبرلا) هک یتیصاخ نیازا

 هدافتسا زین یفارگوت امنیس سشیادیب زا شیب یلیخ یاه

 :اهیعرگرس و یزاب بابسا هنیمز رد هتبلا تسا هدشیم
 مامتات

 باپسا نیا یئوداح هحفص اب (پورتاموات#
 ( ریوصن یدعب رثا) تیصاخ یور زا مه كجوک یزاب
 تمس و هحفص یور پچ تمس . تسا هدش هتخاس

 ریوملود ندیخرچ رلا رد « تسا هحفص تشپ تسار
 .دسریمرظنب یشفلخادردهدنرپ و دنوشیم مافدا مهرد

 یکسا ۱۳( هرامش - ۳۱ هحفص
۱ 

۹ 
۱ 
2 



 یلاکیرمآ فو رعم راگنربخ و هدنسیون نوسناجكناه :هتشون

 ولاکیشمیقم نم هکیدوجو اب

جت ؟سول اما متسه
 مودنطومل زئمب سل

تصرف تفو ره و تسا نم
یبمبارب ی
 ش

 هتبلا هک موریم دوویلاه هب دیایب

تسود نامهم زین هشیمه
 ادا مزیزع 

 ینارفگشوخثاب زادعب .متسه (نوسدوه

 یرادربملیفیاربدلارهزورو هنابش راهج

 مهع و دوب هتفر ترفاسب
 هچفاب رد

م شامناخ یاسز
 هناحبص فر لوفش

 یگیزکم تمدخشیپ سدنانرف هک مدوب

 دروآ میارب ار نقلت وا

 ۶ یلابیز رتخد (یافب
 رگبد دابکب

اد دروخرب وا اب مه
 تساوخنم زا متش

 یسنراپ هب ارع وا . مورب شتاقالمب

 و ملیف «دننک هیهن لوغ كب (كيياز

 اجن؟ردو درب دوویلاه ینویزیولت یو

 یوش فورعم نموش سولراک نیچ اب
 مدش اشا ؛تف نافد

ک هک درک شاف میارب (یاق)
 سول را

 هوشر ینکرپ هحفص یاه ینابمک زا

ددار اهنآ یاه كنها ان دریکیم
 وش .

 یوف لامتحاب نینچبه و دنک فورعم

فاحم تفلگ ندرگ راهج كمك
 ون شل

یرف ار ناوج رتخد
 مه دعب و هداد ب

سا هتشک ار اهنا
 صصخت هشیمهلتف .ت

. متفرگ میمصت و دوب نم
 اد سولراک 

ن لوعتم و ملک اوبر
 وا هرایرن قیقح

 مراگنربخ تسود تاقالمب و میش

رویلاها همانزور هب (یروتساداز
 د

 . متفر (هتساگ

۶ 

 پولک كي یگدننار یمک زا دعب

ج ار ام رظن هایش
س صوصخب درک بل

 رنر

 (پرفلحاوس زاج) دوب هتشون هک نآ ینوئن

 بولک یارب ما نيا اعقاوو
 باختنااجیالماک

 ودوب هکرعم نآ زاج كيزوم نوچ دوب هدش

 متسئاوت یدوزب نم
ه یاف هک ممهفب

 م

تسا زاج كپ زوم هئاوید ردقنامه
 نم هک 

 ندینش هب اجنا رد یتعاس دنچ , متسه

 میتشاذگ و مپدنارذگ یکسبو ندیشون و زاج

 .درلگب شوخ امب تدع نیا رد

 تعاس.دشیمیربسیبوخب زیچ همه

 تسیب ردمهابهنوگهبهنوگام هکینامز حبص۲

 تیعمج راشف اب بولک كاچوک رایسب صفر
 هایس هدنزاون . میدشيم هدیشک فرط رهب

 كيزومو درکیم افوغ تشاد تیمورت تسون

 .دوب هدیسر چوا هب زاج

مشوگ كيدزن هب ار شناهد یاف
 دناسر

 : تفگ یشوگردو

 ؟هشابمیورب اجنیا زا مزیزع هروطج -
 تسیپ رانک هب تمحز اب ار وا نم

 دازایاوه رد دعب هظحل دنچ و مدرب صقر

 «تس ناس راولوب
میدیشک یقیمع فن

 

 رد ذد ره ام . میشاب تس هکنیا نودب

وخ و هسلخ تلاح ككي
 .ميدوبهتفرورف یش

 یابیز رایسب هام «دمایم ناراب تشاد

 هدشناهنب هایس یاه ربا یپ رد دوویلاه

 تمنع و عبش یرهیمرح راوص منو دو

 میدنار (نویناکرتاو لوک هب رهش لامش
 یاب .نیشاه گم عید 6 عب

 ميديسریاف هلاخ هب طایتحا اب هداعلاقوف

 هک دون هناوخ قاطا ثاب نامتراپآ سی

 رد دوویلاهزاس هزان یاه لحم زا یکی رد

 .دوب هدش هتخاس (اروتنوا یلامش هطفن

 ميدرکمیسقنمهابار باوختخنو مامحام

 دروخرب رد درک تباث وا هکیلاج رد
 درم اب

 هبرجنهکنیاصوصخب .تسا هبرجت اب رایسب

 . دوب یلاع رایسب یزاب قشع ردوا

 شدوخهک تفربمحص هدیپس هکیئامز

دب متفرگ میمصت دهدب ناشت ار
 هکنیا نو

 اما یورب_ شامناخ 0 [وشپ یا اوحارط

 هک مدرکیم زاب ار قاطا رد متشاد هزان

 یدولا باوخ نحف ابو دش رادیب یاف
 : تفا

 میج یگدزدیوط نیا امتح یتسباب وت -

رب ؟ مزیزع یشب
تخن یوت اب درگ

 و باوخ

 نامب مشیب یلاس ود یکی

 مدوخو مدش كيدزت باوخخت هب نم

 مدرک مخ ول یور ار
 تسا یبوخ .هدبا نیا ینکیم رکف -

 ٩ مزیزع
 : درگ هراشا رس اب وا

 .. موه -
 تداع تارب مسرنیم . منادیمن نم

 ها

 ی
۵ 

 ینداغنپامثکیم رکف ؛ تسیلاع راس -

کره هک دش دهاوخ میارب
 مسکن شکرف ز

 منز شاهنوگرب یامسوب هکیلاح رد

 میهاوخ رارگن ادعب ار راک نیا ام

 ۰ منکیع نفلت ونپ درگ

كاپ هکیلاح رد وا
 روا سدنچ تلاح 

 : تفگ تفرگ دوخب
۱ 

 یبدنیشام امتح مزیزع رگید همفد _

 روایب هارمه مه ار توخ شارت

 باوختخت رد ییس
 :تحسش

 شیاهفرح «ءاد) ردو دون هدش رادیب الابع

 : تفگد

هلجع ردقنب ایجی رب الصا -
 ناهینکیم

 الاح وا

 ؟ یراد شیپ رد یمهم راک
 کیم شهاوخ . مرادن هلجع هل

 اج نيا زا رگره الاو ناشویب ار تدوخ

 تقر مهاوخب

شل تحنیور خیس ممش كي لثم را
 تس

 تلاجخ نودب و زیمآ رورف تلاح كي اب

 : تفک

 تسیابتراکیناجنوا روط نیمه « هل

 . نکب یراک كي
  کراک هچ لاتم روطپ -

 بوخیلبخنمب نالآ هوهق ناجنف كپ _

 باوختخت هب یناوتیم مهوتو هبسچیم

 فراعبهک یبیجع ششک و هوهف دو
 ندروح

 ب

 تعاس هک دندش ثماب هرخالاب متشاد وا

 رکف .موش جراخ یاف هناخ زا حبص تشه

 رتمولیکی سنیآ هک درادن شزرا البحا مدرک

 «منک یگدننار ار (نویناکالوپس) ان هلماف

 منک يضوع ساپل و مشارتب ار مشیر طقف

 دد ار ندیشارت شیر لکشم تهج نیمهب

 زکر عهب هلصافالبو مدرک لح هاگشیارآ كي

 نامتخاسیولج رد ار نیشام و مدنار رهش

 مدرک كراپ (هتتا۴ دوویلاه) همانزور

 زا ارم یناگیاب یدیعتم ریب ككدرم

 متشاد داابشب یدنح 4۴ ینافالم نیرخآ

 شییچ رد یرالد هد سانکسا كي « تخانش

 هچ هک مدا دحیضوت شیارب د مدرب ورف

 مهاوخیم

 «دشیمساطتشادمک « شرس اب وا

ک هراشا زیم كي فرطب
 زیم رانک نم در

 یور هشوبود وا دمب یادم و متسشن
 ود هدنورب اهنآ .تشاذ۴ میور یولج زیم

 مبارباهنآهرابرد یاف هک دندوب ناوج رتخد

 دلزانرایسب اه هدنورب .دوب «تفگ یلاهزیچ

 ود یدایز دلرادم نوچ دندوب گرو مک 3
 دندوب هدشن عمج اهلا

 هصالخ یلیخ هدنورپ ون ننا یوتحم
 اتق هرابردمک یشرازگ و دندوب رصتخم و
 هانوکیلیخ دوب هدش هنشون رتخد ود نیا

 دو

 ود زا یکی (نوسینولاراس) دروم رد
 لتقب یگ دیسر رومام رتخد

 ت صخش

 و هدرک زواجت وب رفن چو

 كایرد . دندوب هدیناسر لتقب اد وا سپس

 هک هلانتشجو رایسب یرسخ سکع

 سیلب هرادا رد اه هشال یزکرم هناخدرس

 قاوئصب وا اهنت هن . دوب هدش هتشادرب
 کكيناونعب یلک دوطب هکلب (نوسینولاراس»
 . دشيمن هتخانش یناسنا دوجوم

 ۳وآیقط ثای هندرب رکید هشوک رد
 وزاوج کرتخد 4۶ دوب دش لصواراس زا
 شاشب و ابیز رایسب

 دنلب یاهوم اب ار

 دادیم ناشن یلالط
 شاهداوناخرتخداهننوا .

 (ایلاتنا) رد زونه شردام و ردپ و دوب
 او اهنآ سردا نم هک .دندرکیم یگدنز
 مدرک تشادداب

 یشزارگ رد هک روطنا (یکاروک ازبار
 رتخد .دوبهدش هتشون لتف یسررب رومام
 راکبدب تطعب ندرک ژانروک ماکنه

 یکب ندرب

 هدناسر لتقب ژاتروک هب طوبرم مزاول زا

 هشالزل سیلپ سکع رد 4 روطن" و دندوب
 ژاتروگ لمع دمایمرب رتخد

 رتکدلب هلیسوب

 , دوب هدیسرن ماجنا هب

 ۱3۳۵ق هک رگید سکه ثاپ رد
 وصل هالب كي دوب هدش هتشادرب
یس یور هرمن اب اه یتادنز

 مشچب وا هن

 :رتخد/دادیم ناشن سکع نبا . دروخیم

 ۳۳ لاس ۱۵ زونه هکینامز رد
 یلجنآ سول رد ناکدوک هاگتمادن ثكي رد
 . تسا هدوب ینادنز

 رس هدیرپ ثكتر یکع نيا رد وا
 كنرمایس و هری نامشچ یاراد و دیسربم
 . دنتشاد هریخ یهاگن هک دوب

هدش دیق هدنورپ زا یرگید یاح رد
 

فاک رد بترم هلرتخد هک دوب
 رد هک یناه ه

 هووشم«دنتخاوتیماراهلتیب كيزوم اهنآ

 2وبزلول یاهوش نینچمه و اه یشورف

 اف لاکع نیا رد اهدایو تسا هدزیم هسرپ

 مرچنار وا رابود یتح و تسا هدش هدید

 -چ ۰ دندوب هدرگ ریگتسد یدرگلو
 هکنیا نینحمهو را هداوناخ هرابرد

 1 دو هدشن هتشو کزیچ تساجک لها

 دیسریم رظنب روط نيا
 لتق دروم رد هک

 ۳۳۱ هدشن قیقحتو هجوت دایر رتخد نیا

 الا و متسب مه اد هدنورپ نیا نم

نام یفاب هتسشت روطنامه
 مد

سپراکفارد
 های

 هدح نیا ان ۶ یعامتجا هرابرد یخلت

 هاتگیبو ناوج نارتخد نآ ردو دوب محر

 ۱۳۵۶ زن ناشتشذرس و دنسریم لتقب

 لتاف) ناونع تحن یلاه

 . .دندشیم شومارفو
۱ 

 وب دب عشد مه اه ردقنآ بوخ

 ۷ گود سیلپ انتمطمنوچ دوبن دب زونه

 . ده هقنورپ دیاش و درکیم راک لتق ود

هناونع تحت رکید لبف لاس كبان
 اف دویز

حارا دایسب نم اما . دریکب
 ۱ ۶ 3 ت

 ۳ . مدوب ینابصع

ه اجنیا هک الاح مدرک رکف
۳ ۱۲ 

 هدنورپ هب مه یهاگن تسا
  نج)

د فرط زا اما « مزادنایب
 رگآ رگی

1 

۱ 
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 یشورفهحفص تراجل رد سولراک و دنربیم

 یناهدلنها نوچ دشاب رنوع رایسب دناونیمع

 ناجیه رپ یقرواپ نیا ندناوخ

 نبالتقودربیم نایرج نیازا یئوب یناکباب
 یکتسویپ سولراک نیج اب ار رتخد دد
 راک و دوبن یبوخ تیعفوم نيا دیاش دادیم
 درکیم رتلکشم ار

 رضاح لاح رد « هن . متفرگ میمصت

 طایتحا ابو مشاب طاتحم راس یتسیاب

 دوبت حالم یتح و مورب ولجب
 یکی ندبدب

 هک (یروتسادار م!یمیمص یلبخ ناتسود زا

 لکینورگ) همانزود رد نماب شیب اهلاس
 تسمه نونکا و درکیم یراکمه (وگاکیش
 ۶ تشاد (هتستاک دوویلاه) رد یمهم رایسب

 *یدوتسا » تاقالمب نم رگا نوج مورب

 +ک دربیموب شزیت غاعد اب یروف متفریم

 اب و تس همانزور یارب یاهلاقم دناویم
۳ 

 نم تشاد دوجو یرتهبو رکید هار
 وا زاو مدنادرگب ریب درمب ار هدنورپ ون

 رتکدب اجنا زاو مدرک یلظفاح ادخ و رکشن
 ثاب ؛متفر (یلجنا سول سیلب یناسانش)

 یداگنربختراک نینچمه و رگید یرالد هد
 هداب ردرولعقهدن ورب كي هک دندش ثعاب نم

 ۰ دنوش هتشاذگ مرایتخا رد سولراک نیج

 یالفیلهناتسان هدنورب نیا یوتحم بلغا
 «نشگدورپ كيپار تافیلبت تمسق هکدندوم

 . دوب هدرگ عادبا و فشک

 یاه تسز رد یکع دمکب دونح رد

 .دنتشاددوجومدآ ورپرد سولراک زا فلتخم

 * ربخ سولراک هب اه نآ زا یکی رد نم

 ناچوت رایسب یوبام كي اب نآ رد هک مدش

 د دورفع راپسب سونایفا لحاس رادک رد

 سکع رد اب .دوب هداتسیا « یضار دوخ زا
 هکدارف) یسروک لیپمونا كيب هک رکید

 رگید یرایسب و دوب هداد هیکت
 اهيکع زا

 د ابیز یلامن دناد سولراک كي ره هک

 ردهکنیا صوصخب . دندادیم ناشن كدو

 یاهلراتس ای دا اه سکع بلنا
 ددن ناوچ

 . دندوب هدرک

 دیکشيمه دنخب اه سکع مامت رد

 .دندشیمهدیدیابرهم ویلف شوخ « یتسود

 هراظن اب وا مدآ هک اجک رج
 ناوجاب درکیم

 یناوج . دشیم وربور ابیزو انعر
 : دون یلاکیرما اهتویلیم لآ

 رلاثب ینتشاد تسود و بوخ نانچ وا

 سلاویمت هچو عیهب مد ه دیسریم

 جسا نکیم هک دن روسن
 یا دز

 ۵ سا هتفهن یتدز هرهچ بز
 ٩ یراگ وکین زجب یلاه راک ناسنا نیارب

 ادلژیرس یتسود
 وا یادص . متفر ورف رکدب یددهمز

 اب دح هچ ار هک دمآ مرطاخر
 نمبیدبنحل

 اوت رد یلاد نایب )اد نو هی

 ابوا هکنیا دنک تب تساوخیم ار یزیج

 هنچره ۲ . دوب باوختخن رد یرتخد ره
 یاف نوچ مدادیم قح وا هب یتسبابیم هک
 تعاب عوضوم نیا اما دوب یلاع اعقاو

 .منک ادیپ یناپمس سولراک هب هک دشیمل

 نسص .متفرگ اد مدوخ میمصت هرخالاب

 هنمادقيقحت كي سولراک هرابرد متساوخیم
 تصعک روطنآ ار هاو منک عورش ار یراد

 ۳ مدرک فرص تقو مامت تعاس كي

 یزيچاما.منکهعلاطم ار وا هدنورپ متسناون

 مامن و .دشاب نه یارب یکمک هک مدرکت ادیپ

 وفبرعآ زج دندوبن یزیج هدنورپ یوتحم
 یگین د بوخ ياهراکو سولراک زا دیجبن

 دوب هداد ماجنا

 ردمهنآ مدیشک مه رگبد جوپ دلرب ككپ

 ادا اهنآ رد هک ينکرپ هحفص یناپمک ود

 لاح حرش نتشون لوفشم هک مدوب هدرک

 شاهراب رد مرادو متسه سولراک نیج

 اهنآهک دش هتفگ نمب ینایمک ود ره رد

 دناهتشادسامتسولراک صخش اب مک یلیخ

 دنیوک,نمب یزیج هتسناوتیمن هنافنساتو

 .دیازفایب سولراک هرابرد مناعالطا هب مع

 یناپمکهک مدیمهف یبوخب رگید فرط زا
 باسحسولراک نیج زا ینکر ب هحغص یادم

 ب ۲۳ هحفص 7

 رارابب روسص « .دنتشابلگیع وا رایتخا رد

 یوش رد یتسباپیم داو دندوب هدشن هضرع
 رکید الاح دناسانشب ار اهنا 4تف ناف

 نونک اند دوب سولراک تسد ردزیچ همه
 زا ار وا هک دوب هدشن یمس اجگچيه رد
 الت وا .دنهدب رارق ریثا تمت یقبرط

 رارقتفناف یوش راک زافا زاو دوب دازا
 یاه همانرب هرابرد وا اهنت هک دوب نیارب
 مست یقیسو یاه هحفص یفرعممو وش

 , دریگپ

 یاهداعلاقوفشورف اب اه كنها زا یضعب
 دنوب هلرزب تیقفوم كب و دندشيم وربور

 هسک تسنادیمن چیه مدا : هئاه یضعب و

 عضو د (دودیم فرط مادک زا شوترخ)
 دوشیم هدیشک اجکب ثانها و هفیع نالف

 رب هحفص یاه ینامکس امن تهج نیمهب

 دوب هلاتسود هشیمه سولراک نیج اب ینک
 و بدوم رایسب ناوج كيوا ۲ هن « ارجب

 ,دوب ینابرهم
 زا هک دش هنفرگ هجینن نا هرخالاب

 یزیچ دوشیمن ینکرپ هحفص یاه ینایمک

 مدادیمقحاهنا هب یتسبابیم هتبلا . دیمهف

 سولراکدضرپهابتشا و طلففرح كي نوج
 یفرم دوب نکمع داگنربخ ثكپ لباقم رد
 درومنیا ردوتشادلگیم یلالط یاه مخن هک
 .دوشسروخلد؛ یلالط یاه هجفص صوصخب

 هک دنک دوصت ینح تسلاوتیمن (دآ

 دوشیمماجنا یزیم ربز اهنا تایلمع هنوکح
 ۶ یدقن تروصب مهتآ « رالد نارازه و

 هدشمتث یئاج چیهرد هک هدش هتخادرپ

 همهرتاو یتایلام رتافد رد یصوصحب تسا

 یناپمک هک دننک «ثیپ ار داتقر نیمه
 یاه

 زگره مدرک رکف دنراد یتکرپ هحفص
 دداف

 /ربب شیپ ذا یراک مشابن

 یرگیدقیرطزاار مهم نیا متفرگ میمصت

 همانژورنامخاسمتهجنیمهب و منک لابنت

 تسارکب و« متشگرب (هتستا دوویلاه)

 متفد (یروتسادا) غارسب
 نامتخاسیدورو هاگرد رد هک ینفلت زا

 سشراکر فد هبو مدرک هدافتسا تشاد دوحو

 وا هکدای عالطا نمب وا یشنم ,مدز نفلت

 اباد تسا هتفد نوریب راهن ندروخ یارب
 دنک تشادداپ ات مهدب واب هک مراد یمایب

 مدادنیمایپ «هنهک متفگ باوج رد مهنم هک
 درک مهاوخ نفلت هرابود زاب دمبو

 ۱ یکی رد ای وا نم دعب هقیقد هد

 تشادرارقرذفرطنانامنخاس .دنچ «۶ اهراب
 ودناسللپ اب تشاد هزان وا , مدرگ ادیب

 وجپآثكمکب ارلآ و تفریم راجنک تشوگ

 داتسرفیم نیئابهب
 مدرک لدنو در يدنخل مهب ام

 دوخ سرد لومعم یاه فراعت هب نومنم

 ودلاس كي مهنع , میدش « تسود ود

 ترافس باابحاکسا سالی كب و نوساز

 ۶ :متسشا شزیم رس وا یوریور و مداد
 مه( تواقتیب هک یلاه تیحص نیش

 ادرندنمهک متفگ وا هبمیتشاد مهاب یروط
 دوکتاقالم ار وا يمپدف ناتسود زا یکی
 نداک یاف) زج يسک تسون نیا هنیلا هک

 دوبن
 "هژال مدینشم هک روطنا «هلب ها -

 وشردتخس وهدش مولش شرس یلیخ اه
 هتسا هدرک راتفرگ ار شدوخ تف ناف

 ۲۹ هحفس رد هیقب

 هصسس هراس سس ۸ هرامش



 | دینوگب رییدرسهب
 رد ار ناتشالن : ریبدرس یافا ۲7

 یرایسب .دناونیم هک یبلاطم نیروآ مهارف
 فلتخم یاههقیلس اب ار نالدنناوخ زا

 . میاسیم ۰ درادهگن یضار
 ار هلحع «۱۳۲ هرامش قافنا ««

 ؛ مينزيم گرو

 هب ینوپولراک دورو زا زانربد -۱

 بلطم هژانرپد نیا رد هچ رگا ۱۷ : ناربا
 هکنیاتهج *ب اما دوب هدیایب یتادنچ
 زور یاهدادیور نایرج رد امنیس هراس

 .دشاسم یشزرا نینچ روخرن تسا
  ۲نازاسهلیف : ۱٩

 ؟دباهتساکتاحفص نیاتیهک زا ارج
 "دنزیم كئز راب « نفلت زاب نیا - ۲۳

۷۷ 

 هدنکاربیاهوگنفگ نیا هب هک دش بوخ

 دیديشخب مرف و لکش « ینفلت
 ۱۵:ینانچنا یوش هنادکی بلطم -

 لاح رهب هک دوب یلبق بلطع همادا
 . دومنیم یندناوخ

 ۱۷ : هناقشاع یاههیان - ۵

 هبنج افرص هک یندناوخ دوب یژانرپد
 تشاد نئفل

 ۱٩ : ناهج یاملیس » *

 ۱6 : ینیلوزاب -۷
 ۱۱:اهرانا هنحصتشپ زا شرازگ - ۸ ۱

 ملد هب شرازگ نیا ارچ منادیمت
 تیفیک *۶ رطاخ نیا زا دباش . دییسچمت
 . تشادن ار هتشگ

 ٩ - نز یاهتیس : ۱۵

 همادابلطمكب تسناوتیم بلطم نیا
 . دوب یلک هک فیح اما دشاب قیقد راد

 ٩۰ : راکسا هزیاچ -

 دادیور نیاهبژایت هلجم لاح ره رد
 دراد زور یاه

 ۱۰ : یرادربملیف - ۱
 . تسا یبلاج یشزومآ بلاط
 ۱۰ : هدنخ یلانس - ۲ /

 یندناوخو بوخ اهکوج هک اجنیا ات ۱
 . تسلا هدو
 ۱٩ ؛ اهیفرواپ - ۳ ۱

 ۱۸ : وکخساپ - 6
 یربختاحفص«رابردتفر مدای یتساد

 ۱٩ : مون

 ؛تشردوزیریاه ربخ تاحفص نیا رن
 دیآیم عمج مهنرگ بوخ

 « هنز اضریلع هاشنامرک»

 فلعا زا رکشت اب : ریبد رس ساب ۵
 .دیاهداد شزرا بلاطم هب هک امش ناوارف

 دهاز خیش یلو یافا : یراس
 دنک ریخب ار متسقاع و رخآ !دخ (]

 ؟دنبالابیاهمانابداتفا مراکورس هراپود هک

 ۶ ناحردب هک دوش ضرع

 یرداق حربا ۰ ریگناروش + یفوئو رورمب
 دنتفگ ادمکن . ميدناسر یدبئات هلاژرفر

 هبار تفاد مالس

۲ 

 زورهیزاطعسو رلپات ؛ هتشذگ هتفه رد

 ایروخلدمهزاب .میتشاد یشوگوگ و یقولو

 یاب یاب

 : سواک دن 8
 وب یلق

 اب هدانفا مراکورس متفگن : متفگن(

 لامکاب ریقح لاح رهب ! زارث ورود یاهمان
 ءاح 4 ار یگدنک نیا هب مان تراسج

 ۱ هشوکنآ متیشنیم و منکیم ,رصتقم اقا
 هچنآ هیقنم ناعافآ جاح هک دوش یضرع

 روندمحم جاح یافآ

 ۳ نیا

 ریتف ربقح ردقچره هک دوش ضرع
 متخاذگ ار متسد و مدروآ راثف
 یراک هچ

 . میتسه نید
 ناجردپ رخآ

 اضج

 و رثن هک وشضرع و رعش زا نانادنم رنهزا یر

 لاثعت هب داتفا ناسشچهک میدوشگار یاهمان ,لایخی نیچمه
 دیبح : یبیطخ ینهمع دمحم « نایوضر فسوب فیس
 زا هک یدحم را بدیم ۰« یمیحر یلعلادبع : مایپ
 یامنسیاکبدنسام:هک نوع نا هب دناهتشاد

 زا رتهایسور ریصتت ایارس
 اکیدنسنیا هک_مدرک رکف یهو مااناچ رز

 ذ یلاجهبملقع.تسا هتخاس شتسد زا
 ایورپنا رادفرط اسهک دنا هتشون لاح

 هنر: ۳ و
 مگب یچ ۱ دهاوخیم

 و هدش فلج هلجس زا دبا هتساوخ امس

 هتسا هدرپس یرتهزا بلطم هب ار شاح

 دنچ هک مهار یدمحا رهچونم اب رگتفگ

 رادهگنادخ . یاهدرک هظحالم شیپ هرامش
 شرح رورو بشو

 یداوج ورسخ یافا : ناربم8
 ماللس 0

 یلبثوزاگدود مالسلاكبلع البافم *

 ناتناهشسرپب هرابوف اماو ؛

 ؛ هک من وگیم باوج دن پیتر هب

 لنرمضار اش یلیئرزاکدرد
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 دفن رم شن ازاح

 رادتسودجربا ؛ نیو ناج یاجب ۱
 دنکیم تمبص

 مارهبزبورپ :نارقبحاص ناطلس رد -۲

 هدرگتمسص 4 یمیطم كنم رما یاجپ

 هوب

 یابدوک ۰ یدمب همان ا

 یقندمحم یافآ : هبردیح تیرت
 هداز هلانع

 یالاسدنلب مان ثاب مهشا ۰ ریخن 0

 ولبات + هتشلگ هتعه رد هافواب ۲ رگید

 روحلد . دوب یناربا نادمرتع زا طسو

 ! دریگیم ما هبرک هک شام

 تشپ «هگتشق تسد ,یرف»# ملبف را

 زادهگن !دح , تشاد میهاوح هحصس

 نایساطبق دمحا یلع یافا 8
 یاهلد هب "دنکوس ۶ دوش نضرم []

 ماب یلیف یدروتامبا كيب «هک ناشیرپ

 د رتحد *د ریس !تساهدرکنیزاب«تخب

 ۱؟رلف منا ةتص مهتیا ناجزدب الما

 هرابردمه ژاب امتیهک یدمپ همانا یابیاب

 دوب دهاوخ یدرولابیا ثاپب

 یوخا یرد نیهب 8
 یاهفر یتمالس قاچ یب « انواب 0

 1۲ راگزور مسر دش مهنبا لاوئس غارس

 یاهلابرس : *۶ میوگیم تیاوجرد لاح رهب
 یتادرگراک رفن كم + ار نوبرپولت یجراخ

 ینادرگراک راد هدهع رفن نیدنچ . دنکیمت
 یدرولامبا ثكيباب ۰ دنتسه اهلایرس نیا

 رادهکنادح . تشاد میهاوخ وکتفگ

 نایاقآ لاثمی

 سرب یک هم دوره
 ۱.. مياهداد لیکشت نیدرف

 مجالم هب ریق

 ا دیسرف هک دچسرآ هک دیسوف
 صرق ابورپ دیشخی هن ۱ لوپم

 ینیب یم 6 یضاب
 میا هدرزفا هلجم

 رفالمیتسه هملاطم لوقشم «ملیف
 : میئاشکب یاهزات

 زا « هلجم ناگدنئاوخ
 اوخن اف ۶ طسو ولبات یارب
 ات

 رفابافا یورسخ نیسح یافا
 چ هک یاهدرک یلفچ ۰ ناجردپ (]

 اره . دیئوگیمن خساپ س اه همت هب

 راعت نبئاپ و الاب اپ هجرم هک درش

 ۱۳ ۶ همالخ ::غا9درکن یلاوئس مکیم
 ۱ ماءدنام جادد

 مه ,یریم دق مامف سخع
 . یابیاب

 یمساق میحرلادبع یافآ
 وتلیوحت اد ناتا مرگ مالسا]

 ۶ نآ متسشن و مداد امییس «راتس

 و یدرونامبا كيب زا طسو ولپات
 یاب دوگ ۰ مشچب یا .مع

 یاضر افا دومسم یافا
 ۱ یدرددبیهاوحرطاخاباب یا (]

 یآهتشونن ار تسرد/۱ رچ رخ
 تبارب اد یناربا یاهملب تسنلال

 سس 1 یهارخ رطاح دک من راد

 یتوح روو و بس

 ابرکذ اضرمالغ یافا : یهاش 8
 , هدیآیم همان هک لامش زا

 ؟تساهنشفآیهام زادنا ب" قاذم

 ۰ یلامش ناگدنناوخ یاههمان هک

 دوتیح بابک ملدو دزادنايم یهام داب ارم
 داهلاوتس غتاپرد هدشباک یلداب سپ

 نودیرف و یلایمیک دوعسم یارب - ۱
 بلاوتیمنادنمرنه یاکیدنس یلاتن هب هک
 دیسپ ون همان

 راه , ر دمت

 ار تا یروتت مال

 هتشربمالسلا ثكيلع الباقتم میتفرگ لیوحت
 ةاوخهک ميناحشوخ . شاپا ریذپ اد ام

 ِ .رجبا وج مهنیا , مراد ول نوچ یه
 ۲ ! مدقن پیترت هب تباع

 :رسهب النب!تلیهب ریودام سنرال -۱
 یعیم وا یاهملیف هلنج زا تشلگ رد

 هنکایم ۰ یرارف درم + غاد نابایح
 "دوب مال ار .... و تافبرش ( باتفآ

 -ترب هلرتشم یاهملیف هلمج زا -۲
 ردزور۷ هب ناوتپم سالکاد هلرک د رتسکنل
 ۱۳ورک یتزا رد لادح 4 هم هام

 , دومن هراشا * ناطیش

 رد یراپ یارب هدنارب نولرام - ۳
 1 ینادرگراکهب«زادنا رابرد» ملیف

 اوف» يلادرگراک هب هدناوخ ردبو

  تسا هدوبر راکساهزیاج «الوپاک درون
 . رادهکنادخ

  رفئادزب دوعسم کافا : دهن

 ورگهجرل را :انواب هک دوش ضرم]
 > بلاطم هب هک

 هرابرد اماو +

 ۰ اوخهباتپ سپییازآ

 تحسا
 یا



 3 اون

 یا«زادیرکتنک یقوثو كد ۱ کاج
 فرد

 تئ4ف - 

 دهگنا رم
 اهلابمو دلا منا

 هب دیراد یا هفالع بی ۳

 اه ؛هنالب همه ۳

 بوخ رگب زا َ

 ناتسمز یامرس وئیم قاب
 1 یحل هو
 یه ر *تدرف یر ی نت

 !تیساتسرد وگب منوگیم اهر +

 یابی

 یشیرف دومحم یافا : راوهن
 ملیفرد : دار دیمس هک دوش ضرم 07

 یردات ریما ینادرگراک هب «ناربا تحاس

 «اهنزوگرد نمض رد , هتشاد دهاوخ یز

 هدرک تیحص دوخ یاجب یفوثر زورم

۶ 
 اه واب رادهگادخ

 یوزنم شوبداد کافا
 بارج هلجع اب نیچمه ؛ ناجردب []

 اج ریقح هک یاهتساوح ار تباهلارث

 هک هچنآخساپ مهنیا لاح رهب ! هررخ
 : دق پیترتهب هتبلا یاد

 اهنزوگ ملیفنتمرد هک یاهدنناوخ
 دراد مان هنکنز ی ۰ 

 هتخو یلاپمیک «

_ 

۲ 

 دورمبدناهدربما هک یئاهلین - ۴

 دهاوخ هداد شامل تیمقوم هب هجرت ابر

 رادهکن ادخ

 نویب دیجملادبع یافا : لوفزد 8
 ملاخملیف اب یلضاف اضر « انواب

 زا.دروآیود یرکیزاپ هپ « یتفرگ یصرم
 تساهدرب یور قیفر هس نوکآ مه »

 یابی

 یک دیمح یافا : نامیلس دجس8 4
 سم

 هک یاهدادربقحلیوحت لارئس دنچ []

 و مهدیم لبوحت باوج دبچ صوت 4
 هشوک نآ متسبایم

 نارهست كجوک رتانت یناثن هب - ۱
 .دیتسرفپهمان داپص زبورب یارپ دا وتیم

 یاهرمش و لعاتم یلیقع یضترم - ۲
 تخادنا هدنخبنانچ ار رپقح «تایلاسر
 ۱ یکم اب نلیخ هک هصالخ ۱ رک «
 ظفاحادح

 هدازیقن زوریف یا : زیرب
 ربسکدا ملیف رد هلب 4 دوش یفرع []

 دوبهدرکت حس دوخ یاجب یترئو زرره

 هلبود, داکب یرگیزابزا شیب ینولو زور
 شوخ امش هب زوزو تسا هتشاد لافتشا

 و دنابتمه داوج ناباقا : ده
 . دازن مظاک لیلخ

 ابابیاهدادکنفود هب لباقتم مالس ۲

 اما .ميتشادزادگنفن راهچ و رادکنفت هس

 « لاح رهب «! منک ضرع هچ رادکفتود
 رنقافلاپ یمیطم كلم رصانو یقولوزور#

 یگنرویرتهلمتشههک ار«جوک » میلف زانحرفردنب_ناوج نارگاننس 9
 هدنس و ۰ تسا تعاس كي ملبف شنامننامز

 نارگیزاب و یقداع دوعع رادرسلیف

 رگشلیهایس یرایب و لدیوق سوریس, یکاعس هرهز « یریظن ربکا : نآ

 . دناهثرب نییرود یولج تسا
 ؛روبشورد گشوه ملیف نادرگ راک و

 دیشاسم

 شور خرف ؛ هداژاه نهب ۰ راکشوحجوینیمده»ب ملیفكيزوم نتخاس
 . تسا هدو نابش

 هدخحلید كرادت یرتمیلیمتشه یاهبلیفیاه هراونشج یارب ؛ جوق ملیف

 تسا

 داب ناشیگمهراب + قیفوت

 رسعبف ۰ ءانگ تلل « ناخ مشاه یاهملین

 دناهتشاد یزاب یقوطر

 یاپدوگ العت

 یتمع هللادی یافآ :لیدرا
 نالبس دنلپ هوک هضساد زا ؛ ًانواب ۲

 !رتامرگ مالس ؛ یراهب میش اب هارمهو
 فانا ارام كبلع الباقتم . میتفرگ لی وحت

 ۱ ریدپب یلیئوژاگدون نارهت
 زا یملبف شيامث ماگنهب هک دوش یفرم

 دومن میهاوخ پاچ اروا سکع « دامیتوب

 یاهرامشنمض رد . رادگب رکج رس نادند

 دوج رم وپشرآر دیاهتسارخ هک ار هلجم را

 مراد لاسرا ۷ تسرفب ربمل , تسا

 یابدوگ
 راگتسر زانهش مناخ : نارن

 یلهسف شسرپ باوج مهنب۱« هرپشمه[]

 : اچ

 سورح کاهملیف زد یدمحا رهجوم

 شستن سس از

 میهاوخوگنفگ ؛ یدروئامبا كيپ و نیدررفاب
 دروص ناگشیبرنه زا طسو ولبات تشاد

 یابدوگ و مشچب یا ؛ مه امش هلالب

 هنازیفر لضفلاوبا یافا نیورق

 . درش

 رجقف ریقح زا رگا « ناج ردپ 0
 او یگشیپرنه یادوس هک می وکیم یسرپیع

 ۰ قشو سرد هپ پسچپ و نکردب رسزا

 میدناسرقولو رهچونم هب ار تیرگ مالس

 ۱ پوخ رسپ مالسلا كيلم ؛ تفک

 ۰ ناج مالاپ یابیاب

 یجرف اضر دیمح یافا : ناربن
 یکیلع هن یمالس *ن « اباب یا

 رد لاح رهب !۴ راگژور مسر دش مهنیا

 هک می وکیم :تب اهلاوئس پاوح

 ناباپ هلاج هنبس یرادرپملیف - ۱

 هتسا هتفرک

 برنج شتآ ملیف یمبطم ثكلم زا -۲

 نم وب
0۳۳ « 
 راکسا هزیاج هدئرب - «رتسبو لیناد .

 ۰ نت یقیسو" هبنرمو زارد نابایخ سن + ارحص یادم

 امشهس زورو پش ۰ تسا هنشاد یزاپ

 ۰ شوخ
 ته حس یا

 ۱۰ نامتراپآ - ۴ هرامش تلوزور یادتبا - تلود هزاورد هار راهچ ار رب یقت دمحم یافا : ندزف

 ۱۵6۷ یتسب قودنص هرامش - ۸۳۵۵۷۱ رد هک یئامملیف شورف ! ناج مب ۲7

 6۳۹۲۳۱۳ فا ريا رهمی زا-روارگ : زا یگنر ربواصت و یگنرو یی 1 ۱ ۰ :دملیف شورف اهن ۰ دوشپم هنشرپ هلجم
 رسانهب ار ناتمرگ مالس ۰ تسا اره

 ۰ گاف ! ؟ زا رثحرب نژنرف .گنس, د هاضتارتسرب و لیگ نیس « یمیطم كنب

 ۱ یسرم : دننفگ +.مبدنابر یابیاب.دب؟یمل ون شامل هب العف رپگنح

 یهاب شوخ . مالاپ یابیاب
 ینیسح لیلج یا دهشم

 یکپاچ ناجردپ هک دوش ضرع 0

 !هلاره ۲ دراد ۰ درادن یتبسانم یبپح
 تفت

 !...همانقو و رهجونم

 ی وگرمشراک هکنیا لم « اباب یا
 هد زا .تسا هتفرگ الاب نادنمرنه هرابرد

 رمش هک دوش ضرع و لزف ان هتفرگیتیب
 و راح هک دسریم هارزاهما رمشروجنیه اون

 هبمالخ !تسانادنمرئهزا غیردمب شیاتس

 دنکب هچ هکجاووچاه تساهدناهریقح هک

 رهچوتمهرابرد ۱ یلزغ مهنبا لاح رهب
 نسح یافآ یزیربل لوکنش رعاش 4۶ قولو
 هک دناهدز هفوکش و دلاهدورس روب یتمعن

 (الس وترب « گوئو رهجونم یا
 نه رهش ینع؛ دود یلیخ ءار زا

 دوک ون مال ارچ وب سپ : وکخساپ»
 ه؟هدوب نیا رطاخب . دوب قارواو یکاخ و
 1# هدیسد رود هار زا

 یلکیم یزاب وت « اد یملیف ره
 نم منیبیمو موریم دزز عبس

 هتسشورو تسد ناج ردپ : وگخساپ»

 مشچ اب روجنیمه اب  امنیس هب یوریع
 4« هدزیف

 نم ميوکب هچ ون یاهملیف زا

 نممیوکب هچ الا وتهشیمن ابأب یکچیه زا
 هتسکش یاهلد هب دنکوس : وگخباب»

 «!وگن یچیهو نزن فرح
 و گدوب لوگیژ « اهلوکیژو لهاج رد

 ون یدوب لهاج باوث ملیف رد اما
 ۷۱یدپمهفاجک اولیا ! الب یا : وکخساب»

 یدرک اپب افوف هرک اب نر رد
 یدرب هک یتسار اد رگاشامن لد

 -طفاح لزغ نیاابع ۶ اعقاو ؛ وکخساپ»

 *!یدرک هدز تلاجخ ار ارسلزف

 (ریم داپ دنچ ؛ ار وت یاهملیف نم
 تسا هکرعم ون یزاب هکسب

 ت ض دش مهتپا ادخب ارت هل : وگخسای»

_ِ 
 ِد

۳ 
 ؛ هک ملانیم تسه یندنک ناج رهب
 رامشا نپا اب هک وت ناچ ردپ یا
 ول یدرب اد لزغ یوربا هک اعقاو

  یشرل را ۱ متفگ یرمش هچ ! هبعب
 . ٩ تسی روطنیا . موشیم یزیچ هب مروخن
 : هلب

 ابلیس هراس ت ۱۳ هرابش.- ۳۵ هحفص [7
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 هدنهدیمهیده امنیس هراتس ناگد نناوعهب نا.دنم رنه
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 : هتفهنیا

 . مویلادم کی
 ناب روطاچاخیفار هیده

 ودش دهاوخ هیهت یفار شرافس هب هک ذوب دهاوخ هبدهنیا هدنرب دلو هام هصخشم تمالع زا یحرط ۰ الط مویلادم نا *تنیا حیضونوتسا هتفرگ رظن رد امیس هراتس ناگدنناوخ یارب هیده ناونمب الط مویلادمثككب ناب روطاجاخ یفار هتع نیا اماو دیامن لابند ار دوخ یرنه راک « ریگیب سالاب دراديمصن و تسا»دشا دحهطوبرع یاه هچبورب هورک زا اریخا یفار . تساهدرک لک مدرم نیب رن ادیدش شرک تهج و تسا هدومن هءافیا لانرس نیا ردار یفلتخم یاهییت یفار *هطوبرع ینویزیولت تاتوک یاههمائرپ کرس ردرخاوا نبا ار نایروطاجاخ یفارآ]
 ۲ نادیم مهنیاد یوگ نیا لاح

| 1۴ 
 مرا

 یاف۰

 نیمه
 میاءدبد

 «تشردوزیریاه ربخ تاحفص نیآ

 دیایم عمج مهدرآ
 « هنککر اضریط ی

 فلعا زا رکشت اب : ریبد رس

 .دیاهداد شزرا با هب 2 مش

 ثجهک ,یدوشگار یاهبان ,لایخب نجمه

 طح یدهسع دهجم ۰ نایوطر فسوب فیس
 هحم را بدیح : یميحر یلعلادبع ؛ مان
 هنیسیاکیدسام:هک نوع نا هب دناهتشاد

 یلضافاضر هی ده هدن رب

 دیحم یاقا : یلضاف اضر هیده تفایرد یارب هدیس دیاه نیوک نام زا []
 هلیسوب ناشلعونه نا . دندیدرگ باختناهدنرب ناونعب نادهاز زا (روهشی)_یبک و ک
 . میتسه هبده ندیسر ریخ راظتنا ردامودیدرگ لاسرا هدربمان هدنرب سرناهب تسپ

 هدرک قداص -. ۰

 رلع دمی و یماظتتنا هلاتزع ؛ دار

 یلاوقت رسان نادرگر

 باون -

 یرتام هن+ زن رم

 اهلد حناف - ۸
 تار ون لوس

 افم اخر نادرگراک - یریح و نینزا

 یبوج تانبا - ۹

 مج وتسنگ رش

 یحاتمدتمج و یارست یررت قول

 یقطنم ناما نادرگرات

 شطع - ۰

 - دیتمج تل لرصحم

 ربا نادرگراک - نوباتک و یرداف جرب
 یردات

 لرفط - ۱

 دیمستک رش اب - نوتسلهچ لوصحم
 یمسان كماپس نادرگراک مارالد ر دار

 اتیب - ۲

 اپ ناربا ,یلم نویزیول لوصحم
 - یصاظتنا هلاتزع و شوگوگ تکرش

 یشوب راد رب زه نادرگ راک

 بنا - ۷۰

 تک رش اب - ملپفارپپس لوصحم

 نادزگراک - یثاتب یروپ و قولو رهچوس

 یک سابم

 هتشن . ۲

 تک رش اب - ملیف !رییس لوصحم

 نودب رقنادرکراک- ناژورف و یقوئد رورم
 ,هلگ

 ریشون ریش ۷۰.

 زیورپهتک رشاپ - نیپساک لوصحم
 -ییانجمتشرف و شوروخ یرخف -نادراک
 دسروپ روصنسم نادرگ راک

 هلحم درم اهن م. ٩

 تکرش اب - یکر تکرش لوصحم
 نادرگراگ - یمادنارپش و یلانب یدوب
 ,یلیعامسا دواد

 دنفافلخان هک ردب - ۷

 نگرش اب - سکر تکرش لوصحم

 درگ راک -.یخیاشم دیشسج و یلاب یروب

 یتکر

 9 سم - ۰

 ۳ یرفج ری - یئاسب
 ..تراهک اتربد نادزکراک - دی نمهب

 تکرش اب - ملی ناکرهم لوصحم
 - رام یروکیرگ و ناجرم « دار دیم
 ۰ یزبورپورسخ نادرگ راک

۳ ۱ 
 هی رنوملیهسراپ هلرتشم لوصحم

 هادزکراک -نویامص د نیدلارخف تک رش اب

 ۳ . ولغوا نانعرکر وت

 ۰ ویدهرزدالوف و دیص م ۱
 گیرد هورگ لوصحم

 فحس 6 دایص ریدر متکرش

 " مدقم لالج نادرگراک

 ۱ نام تدلوت - ۲
 تدجوتکرش اب - ملیتسراپ لوصحم

 «تدحونادرکراک - ایلوت و یمیرت هلاز
 هرفن هس باوختختس ۲

 ۳ ۲ - من سا لرصحم
 8 ۰, و نربا  یمیرک ترسن

 هرک ترصت نادرگراک - « وخآسراپ

 ۰ یمطان ماظن نادرگراک

 یصاع - ۵

 تک زعاب- ملبف انیت لوصحم
 ولو رهچونم و یانب یروپ ۰ یمیطع

 . یبلطم دیمس نادرگ راک

 اموناخ موناخ -
 کر ش اب - نایشخبادخ لوصحم

 ارگراک ۰ یرهچونم و ابیرف - راتخم
 . یرهچونم هلامتق



۹ 
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 (هیقب ) یسهم و هدباج

 و تم ید دو

 . یناتستشد هنارناب فو
 جدا رن هدیام

 نیا اب یلورایور رد هدیاه نارادتسود
 ,دنتشگ هدزلد « هدیاه تمسو رب لاجحنج

 ون .تفايزابار شیوخ تیعفوم یتسهم
 هزات یئرهش .. (ایرد» و «هشفنب» :ثانهآ

 كئهآ یب هدیاه دروآ نافمرا هب شیارب
 هتفریذب همطل شتیمقوم اما دوب هدئامن

 تدیانلاجنجنیا تالیصفت و سکع .دوب
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 یشومارفاتنامزنیاردو تفاب همادا یدیرم تنها کارجا رد هک یزادلو زوم
 یتسهم.دناشن هناکب یتعفررب

 ؟ ذوب هدناع يپ
 !دص تمسواب هدیاه ۰: هکنآ تنذح

 هاگ هتبلا هک «نا نیشئد یاهشزرا و
 زا نادیم « دومنیم هنخاس دوخو سنی

 هاگ هکدوب اجنیمه زا « دوبر رد یتهب

 زا یگنهآ رس رب ار رهاوخ ود یزیو#
 ناشایتشاورهف و ميدينشیم زاسگندا دب

 ود ره ما «ک دوب بذاک لاجنج كب :ار
 ادوب تیعفاو ؟ تخاسیع حرطع ار رهاوخ

 ودندوب تخسرس یسقر الاح 4 رهاوخ در

 رهرد .دومنیع دیدهت اد یرگید « كب ره

 همطل نانچتااهیتشآ و رهف نیا : لاح

 دروآیمن دراو

 هکی .دوب نپرفآ مزب الاح ۰ هدباح
 هناب زا تسهرس ولالترپ یاههراباک هرات

 :دروآيپ رد یگهدرک مک دوخ هک تیتفو

 !لهاتم یدرمب هدیاه هزان قشع یارحاب

 یترهش دباش هتفرگ اب هزا لاجنج نیا

 اب و تسد هدیاه یارب رتشي و رتنیب
 لاجنج نیا یتیثیح یهملل ابا دونم

 یدوادوسزارتشیب«نآ عیسو نتفرگ سادو
 دوب نا

 ناراتساوخهکد وبهدرک شومارف هدباه

 یجرخل ونانیشنهراباک اهنت شیادص رادافد

 رد لایخیب لئاص هنوگنبا را هک دتسن

 ردهکیئانآ «هدنونش عبسو هدوت ۱ دنرثگیم

 یادص اب ار ناشیاههحل شیوخ تولخ

 هن .دندروخ اچ دندوب هدرک میسقن هدیاه
 یادجنااب هدباه هک تسین ینتفریذب نیا

 هداد عونمم قثع نینچ هب نت « كشف
 ۱ دشاب

 مکتسد .دوب یتسهم ایدرب هلحرم نیا دن
 نینچهب شایصوصخ یگدنز ءاگ رظ زا
 ترهش هدیاه . دوب هدشن هدولآ یلاجج

 . دز هملل هدوهبب « اد دوخ

 یهدنناوسخ یادص اپ هک یمدرع
 هظحل ؛ یراو اپ هحفص اب ؛ ناشها وخلد

 دد رگا یتح دننارلگیمار یرایسبی ۶

 یصوصخ یله هبنج هب تبسن  رهاظ
 نطب دد دننامب توافتیب « نانآ یگدنر
 و .دننیبیم همطل « شیوخ یدنمق#

 امنیسهداتس
 نایتسلاگ - پ : زایتما هدنراد

 ناگدنسیون یاروخ : رظنن ریز

 (موسوتسیب ۳
 لابد ۳۵ تمبق

 و ناگدنونش لیخ « هناقشاع یریگرد ننا

 هدیاههکاریگنهآ ره « هدیاه نارادتسوت
 دنایفاب قشع لاجتج ریثا تحن «دناوخ

 .دشاب هتسیاش هک درکن لک نانچ و
 ؛شلاجنجزاشیپات هک هدیاه زا یگنهآ

 دوب «ناجنیریش» تفای . هدنونش ناوارف
 تسکش : هک ژافآ رد شوخ یاهمزمز اب

 -. کشش# دوب هچره تفگ و نم دهع

 ربلیچیهببرقن هب ؛ یئاسز رظن زا

 تشردهدیاه.درادتریکمشچ یناحجر یرکید

 دباش , تسینتساوخش !هرهج اما مادنا
 یتحالمدوخیمادنا تشرد و یدنلب الاب نیا
 دازآلد هکارچ . دشاب دوخب صتخمو هزیو

 دوخینیبیحارجلمع ابی تسهم ! دنامیمن

 ه یشاینیب لمع تخیگنارب یثحب ینامز
 یهاگ.تساکهنو دوزفا یتایلابیزرب یزیچ
 دیسرردیام] !دراد یتحالم مه چک ینیب

 یاهطقنرب زاب « رهاوخ ود ره نیا هع
 ورف «هدباه قشع هیضق . دنداتسیا ناسکی

 !درگید یشالت دیابیم یتسهم . دوب هتسشن
 رسسه شیاهگنهآ و تفرگ هک تفرکیمیب

 .ددروآ مهارف هزان یتیعقوم وا یارب كي
 دسبمدرم یاه هنارت یارجا اب مه هدیاه

 رظن زا .تفای زاب اد هتشذ تیعقوم زاب
 «ادص یانغ رظن زا هدباه رگن عقاو یه

 رد هاگ اما دراد یشیپ یتسهم رب كشيب

 شایکتخاسگدزادنایم یلاهشزرل شیادص
 ناسرمیسآ دناوتیم نیا . تسیندش سح
 كسب ردد لاور ثكي ردع هنانچمه .دشاب

 هدیاه یاهنعض هلمج زا ندناوخ هاگتس

 دوشیم یقلت
 مدتفلهک -اد دوبمک نیا « اما یتسهم

 هدیاه یادص اب سایف رد یرتمک تردف
 مدرم تخس یاوکنهآ ندناوخ اب - دراد
 «تیافگ هیدنراد اول شوخ یمتیر هک دتسپ
 ., دنکیم یفالت

 لاجنچكی ؛ كچوک هابتشا كي ار نزاول
 فرح زاب نامزنآ .. دنزیم مهرب هدوهیب
 ,. تسیرگید

 شست

 : شخب نایاپ

 یربوصتینعب «تواضف یوزارن رد رگا
 یوزارت یهفک «دراد نیبزا یهبنج هک

 باسحبتسیتسهم هفک زا رتنیکنس هدباع
 نیا میتفگ هک دیرادذگب شانیگنس مادنا

 ۱ . دراد یتحالم دوجو

 مت

 (هیقب) نازاسهمغن

 یب رهش «امار هنیس « اهیبورف « تشهب
 ردژور جنبد هاجنپ نوروان یاهیوت « محرت

 - و مود کروطارپما طوقس : نکپ

 نامره دران رب

 «ثاکجیهدرفل "یاهملیف نیرتشیب 8
 هکنانچمه . تسا هتخاس « نمره درانربار

 نتخاسیاربار وا هشيمه < «زلد نسروا»
 . تسا هدرک توعد 4 شیاهملیف ثانها

 رطاخبنازاگنهآ رکید نایم رد وایاهرهچ
 هدراکناوآورشیب یقیسوم هب شدحیب قشع

 ملیف هاجنپ ابیرقت یارب . تسا صخشم
 تفایردهبقفومرابکب هک هتخاس نت كنهآ
 , اتسا هدیدرگ راکسا هزیاج

 *۱۹۱۱»لاس «هفروبوین یهتفاب دلوت

 و هتخومآ هاگشناد رداد یقیسوم . تسا

 ار لروبوبت یسلجم رتسکرا « یئاوج رد

 : تسوا زا اهملیف نیا یقبسو

 اب یاهنوسریهآ « نیک یرهشمه

 امیلکیاهفرب « رپآ نیچ « ثیکع « هوکش
 «یرصع هرسخ نارادگنفن ناطلس ؛ وراح

 درم « یکاتنک لها « لتف كي رسرد
 «تسئادیم دایز هکیدرم « شوپ یرتسکاخ

 بش «عود « كانرطخ بیقعت « هجیگرس

 وناطیشاهنانوترآو نوسیج «ت سا فیطل داوجردماون نیا هراب رکید ؛ كنبا
 وهدیاه ., هدیاهو یتسهم دنیآیم رگیدکی
 یناهتوفو فعض ود ره نامز نیا .. یتسهم
 نیا .دنکیم یثنخ ار رگیدمه هک دنراد

 ,اکسا هزیاج هدئرپ - «رتسبو لیناد

 ۰ 3 تم یقیسو«

 ییسنم یره
 تلایا دلوس اما ۰ دازن یلایلاتبا 9

 بتولف یکدوک رد . تساکپرمآ یویاهوا»

 هخادرندژونایبهب دعب و هتخومآ ار ندز

 هوبیلبافنز ونایپ یکلاس تسیب رد . تسا
 ناونعپلاسروینوپ یناپمک توعد هب « دعبو
 شیب , ذرک راکب زافآ « ملیف نتم زاسکنها
 اب ؛یرکید یلامنیس زاس كنه ره زا

 :هتسا مدش هچایم 5 مدرع لابلتساو 4جون
 ملیف دن «روید نوم» شایراکسا كانها

 ناهجراثک و هشوگ رد «ینافیت رد هناحص»
 شدرسف او هتشاد یناوارف ناهاوخارع

 . تسا هدوپ نادروخرب یدننامب
 سنج «یراتاه» ملیف كيزوم .احیصم

 یقیسومنتشوناب . تخیگنارپ اد یلابقتسا
 ینهداعلاقوف ترهش «ناگر تیبا هعومجم

 دروآ میهارف شیوخ یارب
 ملیف نتم یقیسوم رطاخب «ینیس نم»

 نوماا هنارن كنها و «ینافین رد هناحبص»
 سم يقيسوم زیث « ملیف نیمه رد «دور
 هفرمهبور ؛«خرس لگ و بارش یاهژور»
 + تساهدرب راکسا هزیاج هس

 نمکاو ینارف
 انتسیاملا هچ رلا «نیکاو» 8

 + اکیرما یفیسوم تیبوبحم و لماکت هی
 ۰۱۹6۷لاس رد . تساهدقسر ناوارف گرا

 نابنناروکسیسنارف ناس یقیسوم هراونشج
 دادعسازورب یارب بسانم یناکع هگ داهت

 لالخ رد . تساکیرمآ رد یزاسگنهآ یاه

 هتشاد نتم یقیسوم یارب هک یتاهتیلاعف
 هبدارزب یاه رتسک را یربهر یارب . تسا
 ؛وکسدنله ؛ سراب ؛ روبعاه « خینوع

 نتخاسرطاخب.تسا هدش توعد « دارگنینل

 و !هراتس ثاب بورف » نتم یقیسوم
 هدوبرارراکسا هزیاج « «باتفآ ردیتاکم»

 اب سابق رد . تسیساوسد و راک مک تسا

 ینادنچیقیسوموا « ملیف نازاسکنهآ رعید
 ؛زادتترابع اهتآ زا یضعب .تسا هتخاسن

 یبقع هرجنپ هاگهبر « هلابیب یادخا
 ابلوبسارات «اراویاس « یلول نس جور

 مان 2

 +... ۱۰ نامتراپآ - ۲ هرامش تلوزور یادتبا - تلود هزاورد هار راهچ یناشن
 ۱۵6۷ یتسب قودص هراعش - ۸۲۵۵۷۱ :نفلت

 زاسروارگ : زا یگنر ریواصت و یگنرو ییک ملیف

 ۵۳۹۰ - ۸۳۹۱۵۰۱ كيف ا رگ ز امیاچ : نتع و یگنر ریواصت پاج

 رهد رفالیل یئانب یروب: دنچیور

 هدبس :طس9 یولبات

 ۱ (۳۹۴۳۳۱۳) نا ربا رهعی

 كن



 (هیقب) ربپو ی راگ
 «۱ یتسهیلهباوت

 دادساوج یگهداس نامههب كنارفو

 یسناتسهوگ ربوکكنارف نم ریخن» : هک
 9 مف

 نیمه و دیدنخ راینخایب نیودلگ
 تاضختنا رب * دوب یدیئا رهع هدنخ

 «یتسهیلهبآوت : دما دورف * ربوک كنارف
 مهاوخنم هک * نازوس یاهنش ملیف رد

 نکضوع مه .ار تکچوک مسا « تخاس
 «ربوک كنارف مانبار یلناق شیپیدنج نوچ
 دادریسیکب رتکلا یلدنص هب تیانچ مرجب
 ؟مب راذگب ریوکی را ار تمسا تسا روطج

 *دخ رچیم ناهد رد رتهب « ریوک یراک هل

 گ رزب رب وک یراگ

 !دوشیم دلوتم

 رییفن ربوکیراگ «, كنارف ۲ 8
 هدرگ مگ ابوتسدو هدزتشحد اا و . تفاپ

 نما : دز زابرس ملیف رد یزاب را

 ملیفهب . منک کزاب ملیف نیا رد ملاوتیم
 یمنیادرد هب طقف نم ؛ دروخیم هملعا

 .«۱ نیمزموش ترب اهبسا یورزا هکمروخ
 دیدرت یاهرذ « اهفرحتبایمامن « اما

 رسه . تخیگنایئرب نیودلگ للوماس رد
 یزب هب اد ریوکیراک دوب هک روط
 رایسب تماف و ككيين هرهچ . دنتفرت
 « ملیف نایاب رد هکنا هژیوب شدن
 یاهنازوسلد .تاساسحا :دوب ریمردارواشارم
 نامشجاب اهمناخ . دش بجوم ار یناوارف

 ناوج»: هک دندیسربیم رگیدکب زا نابرت
 شمسا ۰ درسیمیم هک یدلدنلب باذج
 ٩ ریوکیراگ ؟ تسیح

 زا رتدوز یلیخ مان نیا ۰ ریوکی دا
 -هئابز رب ديشيدنايم نیود هک هچن"
 دش مفاد بوبحم و دیخرچ

 ریهک یلوا شقن یتسیابیم ! «ب
 لوصم هاب «دشان یتی ویحم نینچ روح
 . درک

 هرابکب «یدهبملیف «ادوزیرا ناطیش»
 مهارف ربوکیراگ یارب دنلامیب یتییوبحم
 .تفابیمدلوت یدیدج تب كمکمك .دروا
 دوسسخ مش اب دویلاه نامز نیمه دد

 ,رابردار یناوارف تافیلبت « شاینافیلبت
 لاور قط هک دید هلرادن + بوم نیا

 یلصا هنیمز یقشع لئاس « یگشیمه
 , هوب

 رم ناوارف یتیبوبحم هک «ویراث *
 رتخدم هب و تشاد رگاشامن ناثاوج نایم
 نیت ؛ دومتفاب ترهش «امنیس رانط

 دادملفهدرتس* یقشع تافیلبت نیا یهبش
 تاضیلبت روما ناراکربل!تس . دش
 هسب نیا 4 دندومن یفرعم دزمان ار ودنآ
 نارادفرطدوبن رگیزابود نیا زا كيچيهمنت
 داسب وا زا یروخلد اب «ویرالک» رکذم
 ینانز « وسنیاژا . .دندرکیم
 یایور رد: باوخ وا شیپ

 , دید جو 2 "ور

 دندادناشل یفلم شنکاو « زیما تداسح

 «شاینطابلبامت مفریلع ویرالک هک اجنا ان
 رگیزاب ثاب اهنن یراک : هک تشاد مالعا

 زج# تسا تماف شوخ و هرهج شوخ
 زسج جیهزا « نآ رامیت و یراوسبسا
 ۱ ! درادن یهاگآ یرگید

 یاوجهراچ رکفب تافیلبت کایتدنارومام
 یارب « ینهزان یقشع یارجام ان دنداتفا

 «زلوپوش» مانب هعرف دننکقلخ رپوکیراک
 فرح نادرم یهرابرد هک ی اهراتس دانفا

 سیم» : دزیم ینگ دیلک نادند و باس
 تالزا ؛ مسوبیع اراهنآ هکیتفد ميهاوخ

 ۷« دنریمع

 یدسدم تدع اما درمن ریوک یراک

 ولیگدنچ د دعا راچد باصعا یرامیب هب
 دیدشیرامیب نیا ! دش هتساک شنزو زا
 هجوچیهب ؛دوب هتفوک مهرتاروا باصعاعک
 یاربدش روبجم . تشادن ینافیلبت هبنج
 رد ینالوط یرفس «دوخ یتمالس یهداعا
 زابار دوخ یتعالس هک دعب .دریگ شین
 كيثوروف اب هنابش ینامهیم كي رد تفاب
 دصف هک ینورابز . دش انشا « فلاب
 ردرشوک اما دوش امنیس هراتس تشاد

 درتخد یابیز نامشچ هب هریخ هکیلاح
 فیح « مناخرتخد « : تفگ تسیرگتس

 .دیوشامتیس هراتس هک تسامش یناییز زا
 كب و بوخ رهوش كي لثم زیچ چیه
 !درادنار نانایگنشق تفال «مارایگدنز

 هک یلدرپسلد یهمهاب 4 كينورو

 یگدنز كي قشاع « تشادامنیس هب
 تسیقطنم .دوب هناقشاع و مارا یکداوناخ

 درایسب ریوکیراگ هب لد « دوز رایسب هک
 اب و رصتخم هک «ناشایسورع مسارع رد

 یتیمیمص؛ دش رادگرب رکید رفن ودروضح
 یااجنج یایند لا رودب و یناسنا
 دوب رتسه یاس « اهنیس

 سب . دوب هداوناخ درم ریوکیراک
 هچاودزازارد نایلاس یط رت و لسع هاب زا

 یتخبشوخ یاهدومن نیرتکنشفابماونهشیههک
 «ینارحیوابران یمظحل دنچ زچ « دوب
 یلامندوخ« شرسمه د وانایمرادبابیقشع

 هدنننرفا « «لینایشبرتاب» دوجو . دومسیم

 یسکدنز نیا يقارحب یمقحل زا یکی
 , دوب هناقشاع

 یزابهب هک یئاهزور زج ریوک ی راک
 مابتحا اب تخادرپیم نیبرود یولچ رد
 اهزور یقبام ؛ تشاد یلاهنت تولخ هب

 رد . .دینارلگیم شرسمه راوج رن ار
 دووسیلاه یاهبرادهدنز بش زا كيچيه

 . تسچیمن تکرش
 شوهوشب یارادنا هب فلابكاینورو

 یسنارسکن تسناوتیم هک دیزرویم قشع
 یلامتحا نداد تسد زا لابق رد ار دوخ
 یرا* هکیمقوم رد التم . دنک نامتک : وا

 یراب«همشچرس» ملیف رد لیئایشیرتاپ اب

 یزابتشم یاههنحص تاموبطم « تشاد
 ینق هناقشاع 3 صیبط رایسب « ارودنآ
 یارب ار مزال یگهریت * نیمه و * دندرک

 م 3 ماوس رد اما .درواها

۱۳۳4 

 یی مفريط هک تشاد مل

 دهاوخشوبحم رهوش راوج رد «تاعیاش

 . دنام
 هرهش تبافک هب نامز نیا ربوکیراک

 یراهتشا و تیبوبحم نانجناهب . دوب
 یاهروطسا نوچمه شماسگد وبهدب زاب تسن

 ۰ دومنیم یناوداج و لاوزیب

 تشزاب و لینایشبرتاپ زا زیهرباب
 «کیاهلاجنج مامتهب شرسمه یوسب
 یهعقن دوبهدش اپرب قشع نیا یمرابرد

 یهدععمخز زا هکیلاح رد . درالگ متخ

 . دربیم جئر یدیدش
 یدبدشزاین« وهایه شک و رفزا سب دا

 هبار اهزور . تشاد تحارتساویلاهتتهب

 دینارفیم یراوسبسا و یهامدیص

 یاه بسا ندرکمار و اهتشد رد یگدنز

 شومارف « یکدوک نامز رد ار یشحو

 ؛ اهتحایسوریس نیایمامترد .دوب» درک

 « یوگنیمه تسنرالا شاهنیرید تسود
 هدنسبون - یلاکیرما فورعم هدنبون

 »دیآیم رد ادصب اهکنز هک یارب یاهباتک

 ربملیق هب یمامتهک ... و هحلسااب عادو

 .دوب رتسمه ؛وااب - تسا هدش هدنادرگ

 رگید « نامژ نیژا « ریبک ربوکیراک
 .تفایئزاب ار دوخ لماک یتمالس هاگچیه
 نابیرگبتسد فلتخم یاهیرامیباب املات

 هتفاد لیلقت نادنجشایمسج یاوق و دوب

 «یلومعم و كچوکی ضرع لباقم رد هک دوب

 ؛ارشیدامیب زگره اما . داتفایم رتس رد
 . تماهشاب « هنادرم . تخاسیمن اف
 بیم تمواقم ؛دوب اهیلیف رد هکنانجمه

 , دیزرو

 رسد + ۱۹, لاس رد هکنپاات

 هسب ار وا عوقولابیرق دلرم * سچلاعم

 رتخد.داد عالطا « شرتخد هناکی و رس«

 اب . تشاد ردپ هپ یدیدش یهقالع هک
 شرادمانردپ یراتسرب هب یزورهنابشیهجوت

 یاربدیدیماروا هک رابره و . تخادرب

 شباهنخا «كشا شزید زا یریلولج
 برم . دیزکیم پل و تفرکیم نادفدپ اد
 راتسد ارچ 4۲ دومنیم دزشوگ شردپ هب

 یشورهدنخاب وا و درادیمنرب تیلاحف
 مراد زوریذود ۰ ینیبیمن » : تفگیع

 ساسح! تقو چیه نم ۰ (وشیم رتناوج
 ,« درک مهارخن د ماهدرک یکتسخ

 دارم نامز هک تفابرد یدنچ زا یب

 درم تشد ۰ ربوکیراگ ۳

 شرصتخد و رسمه هکنا لایخب « كدزب
 ورمعنخ .نان :واسردوزگرم زا

 یرامیب یهحویحب رت . دادمادا تیلامفهپ

 هصانرب كي طبخ یارب ورم یکیدزن و

 ور «لوپماددعهب« ینویزیول
 سه

 + یگدنز رخآ یاهزور رد
 یوزرآ . دش راکسا هزیاج هدنرب
 برد دوخ ار هزیاج هک دوبنبا
 ارا ؛ دیدش فمش و یدامیب اما

 ريوک یاجب « .تراوتسا زمیج»
 وایوسزا « ار هزیاج و تفد

 -نویزیولت نیبرود *بور هکیلاح
 .مئادیم « زیزع ریوک» : دزدابرف

 اب دناب , یتسه نویزیولت .یاشامت

 ارادتسود زا یهوبنا اجنیا رد

 هراظتفا وتب . میراب تتسود یکمهاع
 .درکهیرگ و . « مینک

 . هکنآ زا شیپ زور دنج

 سرف مافیپ « یوگنیمه تسنرا»
 ز نماما , یضیرم مهوت هچرکا»

 1 دارم نم . درم مهاوخون

 اد و هئادرم یگرم مه شکرم
 یاهمهاو جيهیب . دوب
 اتش ریذپا هراج ردقم نیا

 ا ار دیقف رپوک یراک

 اد تداع نم رخآ ۲ یدرگیم
 .«.. ملگ لد درد وتاب

 « الابیب یدنبلووشش

 * اکیرما برف یاهتشد
 .دوب هتسویپ تیدبا هب
 ۰ .دان تس زا ار

 ندرج



 یاریادهار « ریپ نایلزوس هک یلصف ك ۱ صد

 تایلبع و .دنسانشیم .ناگدیدمتس و اتفعض یماح "تاب و ككي رکم ۴ نز هک .یلصف هرخالابو بس زاد رخ ٍ ۵ ار یه یسلج .دامرهف كي ناولعب ار -راذباتت درمناوج - «وروز» همه ۱۳۳ اس (هیقب) یئانج

 اهیتراپ نیازا یکیب ارم ب8

 زوم . درب دی

 ات سکچیه للو دئاهدوب دهاخ امثیس "رد. اهراد ار وا هناعاجش یلاحرد .دوشیم جراخ رهق تلاح هب هناخ
 همهنبا ایو «وکنارف» لبامش ولکش نیا هب ار وروز» نونک , سد دنکیمرسپار شرداج طقفهک

 دراوصو تاعوضوم زا ملیف ضوغ هب
 هب ,تسا هدنامن رودب نادنخ « یبهشیلک

 ینیترام «باپ وب رتسا كي
 یسکم لفحه رد روآهدنخ یاه هنححهمهنا اب و یلدزل و سرت

 همه هک هدبزفآ ینندج یوروزیتسا رب" وکنا رف» . تسا هیدن
۳« 

 اف ی " اول یاه
 ۳ نااب ناوج ینامدقم ییانشآ « هنومن ناو. " فزبج هل نم تافرخزم نیا !منوام

 و را وا ملیف .شخب سپس د یبامتیس نامزاس ممهفب مناونین
 شناهد رد اد جیودناس

 نتفرگزاک و اه ندیشت لوجنی

 ! دنکیم ریهدور هدنخ

 وب زی ولت ۱ یمیل دا
 ۰ 1: ۰ 1 وحبآ دن هو رج كا

 امنیس رد طقفبشمآهمان رب سوسحسم نامز تشذگ هکنآ نو - ۳۳ ون ۳ 3 دف
 ینانساد ریس طخ اب هجوجیه هب. هک ی 4 2 2 | یباهن رو با داف تبار ی ان یاب نیا ۲ هن 3 : دشو 1 و

 .درادن یمات مهو یناوخمه ۰ ملف 1 نویزیو 7 روح نا «ار هحلا ان دسب
 من . دنک لمحتو لرد دنهدم ماجنا

 ؟ دوب اجن مه یلاط هرب
۱ 

 (هیقی) نادرگ راک نیآ 4 ۰ ؟ سولراک .نیج -
 یگ سپ

 ناسرآ

 7 رش دنچ نیب رن .دوب اجن
 رتشیپ هک یاهراتس « .تسا هتفر امنیس وا ینکبار شروصت یناوتیمن . تفلک نیر

 هچنآودنهدیم یرتشیب دزمتسد دوش تخل شفامدیمگكي نم هک نا و
 یزابدنهاوخیم رگبزاب زا املیس رد هک من

 دنهاوخیم مه تسزانس زا ! تسا درک . یلاحرد و درکیراددوخ ندیوج زا وا
 یعقرب هناهلبا یاه دروخودز زای ةيفلت هک هدید یشثشوه اب نامشج رد یدابز هجون

 لدم یتشوگبآ سکس اب ماون یاهفاک یاه تیسرپ :هدشیم
 هسون هیظنت همانملف ناونع هب اد یئاربا

 مهنادرگ راک ۷ دهدب نادرگ راک لبوحت ژور مامتان

 رمدنج نیبرود ندرگ روئوا رونبا یمگ اب مس و

 كسب یاب یشورف و دنک مارح ار ملیف (هیقی) رادیارس
 نیا هب هجوئاب . دروایب تسدب نوبل آب ۳

 لذتبمثیح ره زا ملیف نالف دوشیم تا و
 بجعت لامک اب مهژاب یلو تساهیامیو سایمیدف هناخ و .دوشیم مود تسن نیشام

 سشاهدامل اقوفشورف و مدرملابقتسا دهاش دنزيم كنر زین ار
 زا اد مدرم لابقتسا لیلد اب۲ . ميوشیم دا ینابابرا * نادرگراک دافتعا هب

 هوکج لتتم یاهملیف و هبامیب یاهراک فوطعم هراومه ناشرکف هک .تسد نیا

 وا هلب

 زاربما یلبح

 ؟ درک ریبعت ناوتیم  کاهنویسیمک و « ینفلت یاه هفوتمن هب

 تازاملیف دوندكن دلوناباریخا ۰ زینینچ نیاینارکاچهب « تسا ینانجنا

 یاهنیسالبشیادیپ ددیباهدیما قمعت لباف اب نیز و «یناتیهااو . دنننمزای
 هما دوجوب اتتنا لباف و كانهرف یارلو"* کس ثب تسوت ادغ یاه هل
 :نارگامنیسدودعمنیا هگ مراودیما اما . تسا ! دهدیم هنارا ییهئادنر زنط بوخ

 لوب د لذتبم ینلاس یامنیس هدولا زین همین رسب «تمعل» ملیف رگید تیصحن
 ناوتیممهبوخ راکثاوا اپ ۱ دنوشنرارب لک ) ک سا ؟دایارس نامحرد "اوت
 ینراجن ملاس یامنیس هارا , دوب زاسنوب رو دریم فرح رتمک ملل
 یارحل!تهجرد هبدرادار نسح نیارفا ۳ وه ۳ داب تفو ردو .دنکیم
 یا«تشادنرب يماگ ورامنیس هععاج ۱ صس ت هام اهنت هک دشیدنایم یشوب دیفس رتخد

 عوضومنیاهب ملع اب زین امنیس ۱۳ ی مپ وا هی
 7 2 و رم اد کو لیف ماجرف ردو .دناوخیم دوخ هب
 ی اه ۲ تیک لبدکود كرمیوس هب ینهدننک هنا دس

 یاهورامنیس زا یلیظ هدع یتح دیلان رگ۱ 09 ۷۳
 تراک رد یشاب هنشاد لابند هب ار میهف . دشکيم نها ءاد

 تهجرد هک ی لادیم ارذ دشی هاوخ فوم ددهآ »بانک زا تسا یسابتفا « ملف
 بوخ یامنیس دنمقالع یاهدع هقااذ یانفا د "(رهم یفیرش نسح) : هتشول * یناویح

 . یراد تیلاعف كنهرف او تدنجهتفرگیاوه رد نآ یاههنحم ری
 ۱ یتسباب هک تسا دقتعم ینادرا سهدو هکیلاحرد «تسام دش هتشادرب رهش

 و .مبريگب یدج ار یکنهرف لئام رتش :دنگيم ینامئدوخ رداک هثوگهراومه فرب
 لماع نیرتهدرتسگ ناوله هب اد امنیس و "۳ لک 6م دن ۸۶ یبوخ یاهلصف زا

 امنیس هراتس یهژات یقرواپ لمفزادپاب تضخن هلهو رد ميریگبعارس
 زاتبحص یسلجم و لفحم ره رد هک یناتساد

 امذیس هراتس رد یدوزب دوبدهاوخ نآ

 وهب زجت دروم رتشیب اهنهرف یکیدرت 1

 یلوج هراچ لابئد هبد میهدب رارق لیلحت سم کوب وهم دوطب هک درب مان زارتین

 دودحمیاهزرم زا امئیس نيا ییاشکهار رد ۳ ددافس یادبمو « ناکتسا

 ميشابیناهج هدرتسگ یاهزرم هب نآ یلعف , دون هدمآ
 لحم انا هب رادباوس دور ۰
 ۹ او لصف

 .راوبدزا هنهرب یاهکع ندنکد دوخ نمیشن دش دهاوخ رشتنم

 هناحولهداس تمعن هک یبیمف _ 1

 ناهگر سنا شرس یالاب کاسمیاوه یوس

 - دوریم هاست

 ۳ بدم جد ۳



 (هیقب) ناکدوک یامنیس

 هبلامتحانیا هک ؛ تسا یباج ملیف هلاثفسا هطن

 فصمه لباقم رگید راب تردقود و ! ددنویب یمن وفد
 . دتنک یم ییارآ

 هاکچیه کو «دوب نیا رد «نامز لراک» راک شزرا
 دربیمندابزا - ار اههچب یمب - شیوخ یقیفح نیفلاخم
 اریناوارف یفیلعت و یتیبرت یاه هتکن « ملیف نیح ردو

 نوچمه زین « نام لراک» . دربیم شیپ هجیتن ذخاان
 هزاریش ار یقالخا - يملع یرگن هدنبآ ۷ نرو لوژ»

 هاگزاره یاهسابتفا ابو « دوب هداد رارف شیوخ یتهذ
 نسبا یلمع رکفن زرط یورب « «نرو لوژ ۷ رائاژا

 عارتخا « ملیف و « تشاذگیم هحص قالخ هدنسیوب
 .تساعدا نیارب یبهدنز هاوگ «نالش

 و ماود ریسکا دناوتیم یتسرد هب هک ملیف نیا
 تسایراهف درم ناتساد « دریگب بقل كچ یامتس ءاعب

 تسام ههد گرزب راکهاش نناو

 : رد طقفبشما همان رب

 تکنرف رهش
 نا ربا هراتس و زامم یاسس نیلوا

0  

 کج ات

 انآیم دوجو یئانتتسا هدنزرا رثا كي طنف یئامنیس ههد ره رد

 بلبتایناب اریز . دشاب اهایرد ناطلس دراد رارصصا هک دیلبب 1
 تحناراهاب رد تور وثالمپام یمامت دوخ یلاسنا ریفو

 رس هوا و و رد ب ذوفن و رایتخا

 ۲ رد دمشیدنا روسفورپ تاپ
 دصاقم ان  هدمارپ عافد یب یاهمنا هیط یرشب دضو

 شقنوایاه هشقنناباب رد یلو .دزاس یلمع ار دوخ موش

 ناطیش هکلمهع زا یکاپ رگید رابو « دوشیم بارب

 دزیرگ یم
 یدوسبان زت هنارا اب «نامز لراک » هک دسربم رظنب

 ااریلدهدازهاش» .دباییم ییهلاحتسا ۰ ینمبرها یاهورین
 زا هدازهاشود یقشاع ر قشع یمبدف «بعق نامه حرش
 تدصاحم و القناب رس هدازهاش هک . تسا میلقا ود

 كيزاسبو « .دنفایم رد رس تفه یاهدزا اب «ناوارف

 ینعبدوخ یادوس هب راد سوق و شک یاه ارجاع هلسلس

 زاسملیف کاهرظن هطق . دباپيم تسد ملاخ هدازهاش

 هبامتسد و تنوشخ زا یرب ار ملیف هک تسا هدون نیارد

 یزب رئوخو كنج یاه هنحص دوجوابو .درادهکن نآ یاه

 ۳ و .دوشيمتبور ملیف رد نوخ زمرف ثانر رتمک

 ۰ زادرک لمانولمحتلباق اه هچب یارب ناباب ان ار ملیف

 دوب
 ,رزد یارجام « هرجنپ تشپ_یب هفارز» رد

  یحور رد کو یلطاف ذوفن دعبو « هچب رب كب ندش
 "و راس و . تسا حرطع نابهعت نزکب تیصخشو

 مو نر : درادسیم نایب روشرپهنحص كاب ردار بلطم
 ۱350 و « دوشیم رب رتا زا هلصاح یکشا زا یشیام
 حوب هب ادایم ا دوشیم لوفشم اه ژایپ ندرک
 , دیآ دراو یبهشدخ هلدوک

 نولود یلیخا د ینهذ رفس وزرا نیشام »
 1 نیا ودثآ . تسا اضف هب شوه ابو ااکجنک

 , رلروایم تسدب وزرآ نیشام مسا هب یهاکتسد هطتساو

 ندنادرراب لایخ رکید د وزرا نیشام هکنبا زا لفاغ

 .مب ینافمرا هک یتروص رد رکم ۰ درادن نیمزن ار اهن
 ۳ .دراد تفایرد اهنآا زا یبا نامسا ییابیز

  تینلکش یبهزوریف هشیش هلیت كي بلاق رد هتساوخ

 ین

 يماکنوع
 روالبنوتسیرک نیک ل تیام

 نوتسوط نا: نادرتزاب فرد

 ۱/2 مک کم کمک دمو مجمع عمه

 ۱ (هیقی) ناهیدلگ
 هک تسا كحضم نيا : ناهیدلگ

 اضرسف یسکس یاهملیف شیامن . میلوکن
 دروآیم شیپ یفالخا فارحنا دنوس رد

 یئاکبرما و یناپورا یلهروشگر باسدروم رد
 یفادصم نادنچ عوضوم نیا ایرقت مه
 مماوج رد سکس هلئسم اریژ درادن

 یرسبو رتخد ره د تسا هدش لح یبرف
 هبندیسر زا سب اکیرما د ابورا دن
 یسنج طسباور داجبا اب عولب یاهررم

 ناب دوخ فلاخم یسنج اب فراعتع

 لرتنکار دوخ یسنج زیارف و تاساسحا

 یسنجهیرجت .نیلوا نم دوخ . .دیامنیم
 یاههام نیلوا رد یکلاس۱7 رد ارمایگدنز

 ره فیک رد هزورما ! متشاد عولب
 یاهشیشدینک وجتسج هک یاهسردمرتخد

 دتبهاوخ ار یکلماح د یاهصرق زا

 -ملیفو یسکسیلامنیس یاهملیف بقات

 دنبامنیمحرطم ار یسنج نیماضم هک یناه

 طبرارشاب قیطنماپورا و اکیرما دن ارث

 هتخا- كلامم نيا یفالخا و یعامتجا

 رد ار اهملیف نیمه رگا لاح . دنوشیم
 هک دنهدشامن یرتهدنام بقع یاهروشک
 تشفونا . تسه مه ررطنیبه هنافسات
 یاباجس اهملسیف لیبف نبا تفگ ناوتیم
 دنربیم ارقهق هب ار گرش مدرم یفالخا

 داجبا عماوج نیا رد یقالخا داش و
 , .دننامنيم

 مسلیف هیهت نابرج رد : داگنربخ
 امئاد ردب انشاایرام هک دش هدید رویماش

 دوشیرضاح یرادربملیف تاسلج رس رد
 هجوناب و دراذگی مناهنت ار نراو یاهظحلو

 اب ون طباور دروم رد هک یتاعباش هب
 دشمدینش رابکب دوباهنابز رسرب یتیبنداد

 یرسسیگرد ردبانشاابرام و ول نم
 .تسا هدش داجیا یتیبنراورطاخبیدبدش

 ینازیممچ ان و یبوکیم هچ ددول ی
 و ینکیمدیلان ای لئاس نیا

 : ای تسا نکمم یتح و یوشیم
 هتبلا ! ینک دارفرب یطباور اهنآ
 بهت راک ناپاپ اب و تساهاتوک طباور

 م . دیاییم همناخ زین عباور نیا ملیف
 نانچنآ یتیبنراو اب رابود زا شیب
 نم طباور درومرد ناوتب هک مدشن
 بز رسرب قیمع نانچنا یناعیاش
 تساهلاس ردیانشااب رام اما

 ان نیرخآ ملیفرد هدنارب نولرام
 اب دحاو نامز كي رد ردیانشا
 نا . تسا تسودامنیس روتکآ

 ام .درک هیجون ناوتیم هنوکچ
 یپسوركی ردبانشا انراعمينکلوبف

 ارب دیاش . تسین شیب فیثک
 شقن یاقیا یارب دینادب .دشان

 ات نیرخآ ملیف رد ةدنارب نولدام
 هشم هرانس هدزناب زا شیب هبسیداب
 نبا رد یزاب داهنشیب دوویلاه
 منیس ناگراتس زا كيچيه اما دوب
 یوبرانس «هلاطم زا سب ناهج

 ف نبارد دوخ شقن زا یهاکآ +
 یاههنحص رد یزاب هب رضاح
 ردیانشااپرام نکیل . دندشن ملیف
 دزمتسد تفایرداب و تبغد
 اایرام» ! تساهدرکیزاب ملیف

 یپسور هکلپ تسین یبرتکاو
 زیل امنیس هب اد اشحف

 بیس ردنارکیزاب لیبف نیا
 ارب رد ار دوخ ندبو نت هکلب
 یم هزاجا و دنراذگیم شیامنن
 غدد و دوش هدادماجنا اهنآاب یلمعره
 و دننک تفایرد یکدنا دزمتسد
 زورما .دنروایب تسدب یبداک
 ردقنامه ایئد رد ردیانشا

 ثمانشیم مدرم اررچهلفزیلول

 رتکا كي ناونع هب ار رچهظ
 اونم هب ار ابداع و دنراد لوبث

 ۱ دنروآیم رظن هب هشحاف
 ۶ دد * یدل" : راکنربخ

 یتیب نداو ابوت



 دوشیمیفوم میلیف نیااب : رثا هدنزاس اواکنب

 صاخهدننک مرگرس د حرعع یامنیس كي زا ينوخ هی

 رتشیب *چره نانآ ینهذ ورملف هب و دهد هئارا ص
 یاربنابز نیا زا هدافتسا و اهگنراب یرار دوش نت

 دومن «یکنیع هبرگ » ملیف رد اهمدا ریمضلایفاب نا
 ردهک تسا یکنیع «ءرگ ثاب ناتساد مدف دراد یلایز

 هنوگنامه - اراهنآ یقبقح تیهام « یصاخشا ان ههجاوم

 یاهمداالثم .دروآ یمرگاشامت ناگدید لباقم - دم ۳

 شقنب كنراب ار دوفنم یاهمدآ و زمرف كند اب ار قشای
 هک دنتسه ناکدوک اهنت نیاو . یکنر هب اد یتعامج ره

 گوفهنحص , .دنوشیم هداد ناشن لماک یافصو یگنريناب

 دوجومیب راروبزم یاهمنا هکتسا ییاج ملیف رثوم هداعلا
 اهباوختخ ريز رد ار دوخ ؛ ناشتسد ندش در و هنر

 رهاظوهابس هرهچ ادابمان « دننادرکیم یفخم اهلیموتاو
 , دوش ادب وه ناش حالصلا

 ثابزا دنچ ره (هتیوکوو ناشود) « مته هراف »

 رادروخرب ناتسادمسا هب موسرم د بوانتم تکرح هتشر
 نهذتسا هدش یقوم یب«ةباس مک لکش هب یلو ؛ تسبن

 زاربغ ینانایرج د ملیف رصانع طباور قیرط زا اد هلدوک
 دزاس فطعنم ملیف هب « ناتساد

 ردامو ردپ هب تسا یرادشه ملیف یلبصا ششوک

 هبو؛ دنباب رد ار هلدوک ان هعماج لوئسم ناکرا و « اه
 .دننکهجون ناشدودحم و یقطنم یاه زاینو اه هتساوخ

 هربزج هب ناکدوک یممج تسد تکرح ؛ ملیف

 نایمرا«نانآ هب نداد هاثپ یارب داگنا هک تسا یروانهب

 زامک اه هچب . تسا هدروآ دد رس نارکیب سونایفا
 تشونرسهباهنآیهچوت یبواهرتگرزب هنانوافن یب یاهشک

 و سکعع ریف هطفن نیا رد هدناهدما ككنتهب ناشهدنیاو

 َكثكث___ِ ۰ ۰۵ ً هه

 یک مک کم کرک نکس

 رد ون هکنالاح تسا هداتفا هارب یدایر

 اسفتکا یرصتخع حیضو 4 دروم نا

 یدرگ
 ۷یوسیلب «كي یتیبنراو :«ناهیدلگ»

 نلا نم و تسا فیثک _لاوسکسومه ؛

 وپاش ملیف هیهت نایرج رد ار عوضوب

 زا یشیامن «وپماش» . مدش هجونم

 اریز . دوب یتیبنراد یناور یاهیکلیک

 هدامصلاقوف تیساسح نزهب تبسل ییب#

 نانز یمامت .دنکیم رکف اپور رد و دراد یا

 رد هسکنآ لاح تسا هدرک عتف ار ان
 یژاپ ينج مهطباورلابند_یعفاریگدز

 وپماش رد هکنیا زا مفساتم نم : ددرگیم

 هکر وطنامه ماهدو یزابمه یینرا اب

 نویدم ملیف نیا ترهش رتشیب دادیم
 لمعبنآ نوماریپ هک تسا یبذاکدافیلت

 رظن زا هن ملیف هکیتروص رد .دناهدروآ
 «تیشزراابراک تیمک رظن زاهن و ذیک

 دیسریما رظن

 نابرجرد «ناها مناخ راعربخ
 نارباردهک نارهت ملیف یناهج لاو

 یلامنیس یاهملیف ندیدهبقفومابا .دندون
 ٩ دیدش مه ناربا

 دشچ لاویتسف رد : «ناهیدلت
 حیجرتنم اما دندادیم شیامن یناربا ملیف
 رد اهملیف نیا یتیامن نامز رد هک داد
 هک مزادرب شدرگهب نارهت یاهنابایخ

 مش هتساوخ نیاماجناهب قفوم هنانساس

 ورسرب و غولش رایسب رهش نارهن . مد

 لیکس كيفارت صوصخب ..تسا یتادص

 ژدرگباربز عربیمن رطاخ زا زره ار نآ
 ۴ذاه نامدوخ تمافا لحم لته زا هک
 لاویتسف هدنهد شبامن یاهامتیس زا یکب

 ان لستف كيدزن ریسم هب هچوناب مدوب
 *سیصو هب هکنبااب رطن دروم یلمنیس

 رسندو] تاس دنچ نامایناربا یامنهار

 دی -وامنیبب هب یعفوم میدوبهدانفا هارب
 رابکیمداودیما ! دوب هدش مامت ملیف

 بوسخ اد نارباام . میایب ناربا هب رکید
 ناماتضن هکنیا رطاخب هن هتبلاميسانشیم

 هبعخشهبنم هکلب مينکیم نیمات نآ زا ار

 ! مداد یدایزعلالع یناربا یاهیلاف هب
 یاهروشک داصتقا رد یمهم شقن ناربا

 . دراد یسرغ
 اویخا هک دیراد عالطا : راگنربخ

 یلامنیس یاهملیف نتخاس ددص رد ناربا
 ناهچ یلاملیس رزب یاهیناپمکاب هلرتشم

 ۶ دشابیم یناهج شخب یفرب

 ۰ (اهدینش ارنیا هلب : ناهید
 داهچ و ۲ هچرد نانادرگراک زا یاهدع

 یاهملیف نتخاس یاربابوک مه یناپورا
 دضشولیم . دناهتفر نارباهب یئامنیس
 دنتسه یزابلد و تسد نامدرم اهیاربا

 یدایز یاههنیزه اهملیف نیاهیهن یارب و
 نادنچمه نملاحرهبدننکیم نیمان مه ار

 اب یملیف رد یزاب یاربهکمتسیپ لیمیب

 ! میايب ناریاهپ طبارش نیا

 هراتس راگنربخ ناباب لکیام

 دوخ هبحاعم همناخ رد اکیرمآ رد املیس
 راهظا ناهیدلگ هک تسا هدش رکدتم

 هب ترفاس تروص رد تساهدرک هفالع

 زاریشو ناهفصا یخبرران یاهرهشزا ناربا

 ندبد«بقفومشایلبف رفس رد هنافساتم ه

 و هدروآ لمعت یدیدزاب تساهدشن اهتا

۱ 

 0 ص

۲ 

 مارتحا راتساوخ پینرن نیدب و«دنباب مه درگ لوهجم

 , دندرگيم ناشرظن دروم صحشنو
 رن نآ ثداوح هک * تشهب نرسن هاگتسبا » ملیف

 دوشیم قوم ؛ دهدیم خر مون ریکملاع كنچ هحوبح
 اجهمهزاو ساسح هیحور رد ار كنج یدونشخا تلاح

 یایندرد هکاهنا . دنک هبرجت رسپ و رتخدکب ربخیب
 لیمنب ۱ ناشناینهل رد : دنرادن تمواقم یاراب یعفاو

 ندربامفپ هیو نمشد داکش ابو « دنبایم تسد هدروخاو

 لمع هماج ناشتالبامن هب « اهنآ یگنج تاودا و رازبا

 هباه هچب دورو : ملیف رخآ یاهسفن . دنناشوب یم
 تشهب هب لدیع اه هچن مامتها هب هک تسا یهاگتسپا

 هدیدرگ

 زا دوخ هیون هب زین دلرحم یشاقن یاهملف

 تسا رادروخرب دازآ یاهملیف ناسمه یشزرا

 دراد همانا

 :امنیس رد طقف بشما همان رب ۱

 ۱ رودیل وب
 اهراب هک تسا یندیدو بلاج ملیف كب

 .تفاتش دیهاوخ نآ ندیدب

۳ 

 دو و و او ویو زدم دود رج ج وو

 هرات بت ۱۳ هرامش - ۱ هحفص 0



 یناتفآ بش
 رد دنولا سوریس ملیف نیمود [3

 انا یبافآ بشلا مساب ینادرگراک ماقع

 ناگدنسبونزا یهورگ یارب رگید زور دنچ

 شب امنهب يصوتخ هسلج كيرد تاعوطم
 دعا .دهاوخرد

 رهورفالبل ؛یلیفع یضنرع ملیف نیارد

 ریگناهج « دازرهم نارون ؛« یشخب تبانع

 راتخم یقن و هردان ؛ یجرگ « رهورف
 , دنراد تکرش

 نامزاس زا تسا یلوصحم یباتفا بش
 یزاریشدمحا طسو و تیساناپ یلامنیس
 تسا هدش یرادربملیف

 عاد بونج
 نامزاس هزانلوصحم زایرادربملیف 7

 یرداف جربا ینادرگراکب مایب یئامنیس
 دیسر نایایب

 ملیف شوپراد طسوت هک غاد بوجرد
 یلیقعیضترم ؛یرداف جربا هدش یدادرب
 یرگشلیدهم دیدجهرهچ و ردص ثانشور
 دن راد ترش

 هانگی ب

 مارهش و هدیپس « یلیقع یضنرم (7
 یضن رهطسوت «د نتسه یملیق ناکشیرنع

 هدشیرادربملیف یناخ وینادرگ راک یلیقع

 . تسا

 نامزاس زا تسا یلوصس هانگ ین

 ضرععهب رکید هتفه دنچ انو زملیفوکملیف

 دش دهاوخ هتشاذ# شیامن

 زاوثیپ
 نامزاسهزان لوصحم زایدادربملیف [7]

 طسوت زاوشیب مساب مان راهچ یلامنیس
 . دش زافا یرزب هلا تردف

 یلعو یليل ۰ دیفم نمهب ملیف نیارن
 , دنراد تکرش دازا

 اضر و هیهن اه نیسح اد زاونپ

 دنکي م یرادرملیف یرواجم

 لصا ربارب تشونور
 زا یرادربملیف رگید زور دنچ ۷ [7
 ینادرگراکب ؛یبرآ ویدوتسا هزان لوح
 رارف نیبرود یولج یدروتامبا كساصر
 تفرگ دهاوخ

 لامج طسوتنا یوبراتسهک ملیف نیارن
 جنپرد یدرونامیا ثايب هدش هتشوآ هما
 دنکيم یزاب توافتم شقن

 رامینوبهلادبعو هنکنز یلگ ؛ كيب زجب
 تشونورتاس# ار ملیف نیا یلصا یاه شنل
 .دننکیم یزاب دراد مان + لصا ربارب
 هزو ریفیجاح

 ملیف انابرا لوصحم نسیرت هزات (]
 شباعن هداما زیوایش سابع ینادرگ راکب
 دک

 یهرف دیشمج طسوت هک ملیف نیا دن

 دازرهش یلاضرمرک اضر هدش یرادرملیف
 یلبتسلا تزع «یدیحوندومص « یفسوب
 دنراد تکرش یلسوبزانهم و رف یناضمر

 اطتیم هرات - ۱۳6 هرامش- 4۲ هحفص 0

 رس
 (هیقب) نمگ رب رامگنیا

 را زه۷۵, ماهتا هب یدلوسناروماموین ایلام

 اما .دیدرآ تشادزاب یتایلام یهدب رالد
 یضد« زونه دئوس تسیلایسوس تهوکح

 دراد ینایلام یهدبنمگ ربرامگتبا هک تسا
 دلوسرد تموکح فلاخم بزح ربهر كاپ

 اجهمه دوس كلرن رد نمگر بمیمشن» تفگ
 دسهاوخ یقلت یسایس مادقا كي «!زثم هب

 نگرب سب دنک - یرناک نوش
 سویلیمناج ": ینادرگر اکب یملیف رد

 یفوقح ریغا یاهیریگردتساعلاش «.دش
 ثلرداب یدئوس هلاس ۵۸ نادر راک نمگرب

 هتخاسیناور تالالتخا راجد ار یو دئوس

 بشادزاب تدم ردنمگرب هک ینروصب تسا

 هوادع دنوس یرتسگداد رد دوخ هنامرتحع

 یوسزا راب نیدنچ د تسا هتفگ نایذه

 هنباعم دروم یدئوس هتسجرب ناسانشاور
 هب كيدزت عبانم ! تسامتفرگ دارف یناور

 رد دوس تلود هک دندقتمدلوس تلود

 -وخهلومم ینایلام یهدپ نهگرب «؟یتروص

 روشکزا حورخ هزاجا یوعب دزادرپن اد
 رسغ دلوفنم لاومازاو داد دنهاوخنار

 ارید ینایلامیهدبدلوس رد یو لوقنم

 یدضنوس تاماقم . دومن دنهاوخ تشادرب

 كب طسوت هب نمگرب هک دناهتخاس شاف

 هساد دوخ تور هیلک یزاسملیف یناپمک

 ردنیآ و . تساهدریس سیوس یاهثاناب

 نیرسنکچوک دیوگیم نهگرب هک تسا یلاح
 هشتگ نیمع .درادن دوس تل ودمب یهدب

 لیلد هب نمگرب هک ار هعیاش نیا نمگر
 رتسلاسوستعوکح رطاخب یسایسیاههزیکنا

 هتفرادئوس تیعبات دلرت هب میمصل دئوس

 ست

۷0۲ 

0 

0 

 . تساهدیشخب کرتتس توق

 6 بلک ۱۱۷۰ لرسس - یگنرو نژیواناپ

 یرسک امنیس
۳۹ ۰ 

 ژابس وهنامشج

 هشوپاراب راب تک رش اب
 2 هد

 هیلاضر « یلگ - ۸
 تشر « چیه - ٩

 دابامرخ < اهسکرک - ۰
 راوسهش « وکاک - ۱ داباهم * رادخاش یاهکسورع - ٩
 زبربت « اکیا - ۲ رهشوب « یضوحور شیامن - ۷

 ست و هلداجسب هاگ دونشو تفگ راک دشهراشارتشی هکنانچمه تخاسیم یندیداراهنا هکتشاد یلاهیگهژیو لاح رهب اما دوب مسارم ۳ را و هدوب یلحم هنیمزدداه رتانن نیا رتشپب هکنیا یتخبشوخ
 . دشاب هدنزاس یدونش وشگت سلاوتیم هکیلاح رن دیشکش باس

 . دنتشاد دوخ نآ زا ار بوخ رتان زا گرتشید مهس تاحوک «رهشهکنبا یتفکش د ۰ دومنیمیندیدو شباتس دوخ رد « زیگناتحب اهشبامت نیازا ینسب«کنانچمه تشادن رظن رد ۱رنارهاهتت اشزاب ار ناتسرهش رناثت یاهتیلباف دوشیماهدروخرب نیا زا هک دوب نوگهنوت یاهرسناشن دروخرب قحب هراونشچ ننا

 _ِ وقت و یرناتت هلدابم یاهنوک دشاب ناربارناش رد یقطع هطقل دناوتیم رتلماک یز رهمانرب اب هراونشج نیا 0
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 ی

 لاریش « نامزلارخآ هناخهوهف - ۳
 «هراوگنس - دراب دنلب داود -

 باتیم « راز - ۰

 سوواکدبنگ لاروا -

ِ 
 رت ان

 (هیقب) ۳

 افربع ینمب دشيم یرنانت هدافتسا رتمک اهتنس ژا هچ



 طیحمیزور رکا و دنکب

 3 اتم درج ۹

 فرصتم یلاممیس تیلاعف عورش زا یتیک طسم هب اههداراخ

 دیدر رابعمیتح اهناوجد رب و

 داددنها وخ سیضتره

 املیس سکس هرابرد اش رظن #6

 هکای دینکیم موکحم ار سکسابا ۲ تسح

 روت ۲ 1 دیدیم ار سو
 لومعم ناربا رد هک يسکس یاهملیف دیدش
 یسشنج یاهدماشیپ ریگولج دناوتیم تي

 ؟ دوش

 ! هیفاک تايگدنناوخراک نومه اعساو رهردیاهمماج ره هک مدتتمم نم []
 رد سکس دراد صاخ یدنسپ یاهپم

 دناونیمن وگرح نم داقتعاپ یناربا هعساج

 درگ رارف لوبق دروم نآ یبرغ تروص
 دولاتتوگ و تخل یاهئار « اوربیب سکس

 یامنیسرد دناوتیمن رگره ندیشک رب ار

 هروآ مار

 نا رک تخل هب دیاس یارنا سکس

 یوسنآ تاردابم هک ددرگ قالطا هحابر رب

 -وخ نیا روسناس دروم وداما . تام
 هتسویب هک تسا یاهتفایل ناباب تح ای و در ۱

 یرسودرد ار فلاخمو یقفاوم هورگ رد

 یاممنآ هک ینامزاتنم داقتعابدراددوح

 ردار یزاملیف راک تیلوئسیب و ملاسا

 ملام لک روستاس دنراد دوخ رایتخا

 |تهاسسس رد طقف بشما همانرب ۱

 یر -دارم- ازالپ - الیهس
 ناهج هناراک نانامرهق تالمعرا هتباسب و یوق ملف كي

 تب زالیف نالف رکا هک تبرورض نآ
 هبشکی بیترترهب دهاوخیم شلد هتییرتع

 رج هک تسیچ نم هاتک دوش رنویلیم

 ؟ منک شیاشامت تخاصکار ینفانکودک

 رابوتل دوجوابمکدوشیم هدبد
 یشحوم تارییفت دوجو اب و اهملیف ندرک
 دوجواپ د دنهدیم پیترت+ ابود رد هک
 لاس ۱۸ زا رتمک» لراع اهملیف رثکا هعا
 نارتخد نازیم مهزاب دنروحیم « عونمم
 ا(تسا شیازفاهبور قالط و هدروخپبرف
 ملیفمیوش هاگآ هک تسا هدیسرن نآ نامز

 رب ینادنچ ریثان .دنبوکیم هک رولعنا
 ملیف یریثک هورگ د درادن مدرم تایفالخا
 ۶ دنبلأاط رعیظح و یمرترس رطاخب ار

 هکتسین یزیچ یسنج تاباتج []
 هساچدروآ دوجوب ملیف كي یاشامن طم

 کرم زا هک یاهعماجام ینوگرگد لاحر

 یوسجتسج رد و هنشذگ یمیدق ندمت ث
 دبای ار یلدم تسا رگید یاضف و حج

 میصخزرب رد نونکاام دینارلگ حزربد
 رب هیکناب شاربا همماج هک تسنبا دیما

 ؟رجزرپ نيا دون دوخ تكنحرف و اهتنس

 را
 دنک لیدس تشهب هب

 و دنوش ادیب ,یناسک رگآ نم رظب

 هس ار قالخا فالخ یاهمنومن مامت هک

 اهءرلج نیرتقدام ا دنزادنابپ ملیف ندرک

 -- هر بخیب همماج تخایش .
 یظفاحادخ ؛ امش زا یرتتاب 9

 .رادیگنادخ و هدنیاپ ناعنسل ِ



 : زا هات وک یلاه شرا زگ

 ملیفكي رد یزاب یارب كرم زادعب «یاعسبمئر»
 تسا:دش ادیدناک یجراخ

 ار وا یزاب «ناتسگتن ناریلد * ینویزیولتلادرسردهک یرهوجدومحم موحرم [7]
 ینباژ زاسملیف دنچ بناج زا درک توف هراوکا هئداح كي رد رخاوا نیاو مينيبم
 رد یشناژ نازاس ملیف « تسا هدشادیدناک ینباز ملیف كب رد یزاب یارس
 در زا هک نیا نودب ناتسکت ناریل لابرسهدهاشماب : ناریا هب دوخ ریخا رفس
 اروا «دنشاب هتشاد یهاگآ لابرس نیا رد «یلعسیلراشفرتافبا یرهوج دومحم راوگان
 توف یرهوج دومحم هک دنبابیم رد دعب ودننکیم ادندناک ملیف كب رد یزاب یارب
 , تسا هدرک

 اسیس هراش بت ۱۳6 هرابشت (4 هحفص [7

 یگدن ز رد هک ت سبک دنمت ورث درم نیا

 هبهگ تساهتساوخ وا زا و هداد

 لاحرهب « دهد رد نت واابجاودرا
 لکشماب یلوقب بوشآرهش اهزورنبا
 , تسا هدش ورردور یگرزب

 پوشارهشدروم رد رکید هتکن
 مائاب دادیارس ملیف رد وا « هکنپا

 یزاباب تساهتسناوت یربدفنیرس
 .دنک پسک یرابتعا دوخ یاریگ

 رد یدیدج لصف دیاش ملیف نیا
 ۰ دشاب وا یلامنیسی اهراک

 لابرس رد هک بوشارهش 8
 رد و دومنیم یزاب یذفاک مدا

 تسچتکرش مه یامنیسملیفدنچ
 درم یراگتساوخ اب اهزور نیا

 . تسا هدش ههجاوم یدنمن ور

 تفو مامن جمسراکتساوخ نیا

 هیاسلثم و هتفرگ ار بوشا رهش
 هک رونبا. دنکیم پیقعت اد وا
 لوق درمنبا .دیآیم رب اباضف زا
 بوشارهش هب ار یندعاسم هنوره

 اسمش اض ر هژات فشک

 ۶للیم رمش یقلاو نیسح یاهتنهارب رتشیبهک یمیدق یارصنارناسلضر 8
 یاهزیو تیباذلج یاراد شیادص دنبوگیم هک تسا یاهدسشناوخ میطت راکردناتسد
 دشابیم

 ابا یادیسهکدومن افتکا دروم نیا نتفگ هیاهنت « نز هدنناوخ نیاهرابرد امش اضر

 ۹! زادیوخرب یصاخ یتهزیو زا شیادصمب و ریز و تساهناعیدوخ عون دن هدنناوخ

 ۲۶ هتچ ۷ و دنکیم نیرمن هتخاس امشاضر هک ار یلاعتارت هدنناوخ نیا ال
 .دش دهاوخ یفرمم زوبزیولننایلاشامن و ویدار ناگدنونش هب رگید



 سست

 تاقباسم ریاوج
 زاگ قاجا -

 ار
 باتک ددع تسیب - ۳

 یسیودوخ ددع تسیب س 4

 هنتحب اقاس هب هک دوشیم هدادیاسکهب هعرف مکهب زیاوج نب

 دنهذب حیحیص با جام

 رصش هدلول خیرات « یگداوناخ ماث۰ ما هک دیئامرفن شوما رب

 اد هلجم هرامش ه هقباس ما ر خساپ ریز رد ار دوخ لماکسردار

 دیسیونب تکاپیرد و ساب یالبر

 ! اههبهار

 ؟تسیک هباسنبا

 و زاوا فورعم هرهچ هباس ننا بحاص

 هنیس قشاع یراگزور هک تساکیرما رد امنیس

 یلع درک جاودزا هک نیمهو تشاد ناوارف هلاج

 ؟ تسیک وا ! شضوحو دنام

 یاربندوپیه یردا : كاپهرامش سکع مادکرت زدلوتیریبد : ۲هرامش یکع
 ؟تسا درک هءافپا ار ههار شقن ملیف

 شعن و دش «بهار « ملیف مادک رد یزاب
 ؟ دوبراد هدهع هک ار دا لباقم

 سانشان سکع

 ساکع تراهم اب هک سکع نيا بحاص

 نندمک زا یکی ؛ تسا سانشان وا «رهج

 اب یملیف رده تسامئیس فورعم یاه
 ؟تسیک وا « دوب یزامه « دل ربک ااتسنا»

 اد وا مات .دما تسدب سگ ره ریوصت ؛دینک لصتمهب ار هدش همطق همطق يکع نيا

  دبریگب هزیاج و دیسیونب



 یارب یمیمصت لاسب ان رگا : قشع لاف

 هبمه رکید هام راهج ان دیاهتفرگ جاودزا

 روطب.دیهدن جاودزای ارب یعطق لوف یسک
 یارب دفن لاسو لاسما رخا هعام هس یلک

 زارادرهوش یاهنز . تسا رتبسانع عاودزا

 و تسمه ناشرهوش هداوناخ دارفا بناخ

 لاس رد . دننکیم تفایرد رایسب مارتحا

 سناش زور ٩ : امش سناش ددع ۵

 رهعد نیدرورف سناش یاههاع ؛ هبنشهس

 دتسشف تام

 »نیه ددو ههتسه درجم زونه رک
 دام حاودزا یارب هک دبنکیم ساحا

 هب دینک ترشاحم رتشپب اهناوح اپ دیراد

 ۱۰۳۹ لانح

 ر هوخ یگدنز كبرش

 مار یاهتدعاسم لا دیاهدرک جاردژا
 زا دود رگا یتح نادرهوش

 دبوشیم رادروخ رب

 لاسلواهح

 را . دینکیم !دین

 دن سیم رسب امش

 یاههام رد ص وصحیب

 دی۲۵۳۵ لس ر  ۲ ۲ و دادرح

 هممح :امش سناش زور ؛۱ : امش سناش

 بل «یدرورف :ام اش یاههام

 ررب رهش

 ات درجم و ناوج یاهرتخد :قشع لاف
 دیابت هامرهم یتح د دادرخ هام زا لبق
 دنشابهتشادیقشءیارجام هنوکچیه راظتنا

 لئاواابو۲۵۲۵ لاس رخاوا رد اهنآ جاودزا
 رهوشیاهنژ .دوشيم یمیبشیپ ۲۵۳۱ لاس
 دروم دوخ یوف دلاردا هوق هرطاخب راد
 صوصخبهمهیوصع و دامتعا دروم ؛ هجوت

 ددع ۲۵۲۵ لاسرد . دن ریگیم دارف اهناوج

 راهج :امش سناش زور « ۵ : امش سناش

 ؛نیدرورف : امش سناش یاههاع ؛ هبنش

 . نایاو رهع

 اههرانسدپتسه درجم رگا ؛ قشع لاث
 یلودی وشیم دزمان لاسما هک دنهدیم ناشن

 امن هرات - ۱۳ هرابمش - 4٩ هحفص ۳ ی

 دوب دیهاوخ نیگهودنا یک
 یآ درب هتف رگ هدهمبهن  4

 رکب هکنبا رطاخب ابو دباهدش هدز .تشحر

 وا هلئسمابنایهدنب ؟رهوشهداوناخ هاشعا زا

 » .دنزرف دنج ردام رگا . تسا وربور

 ةفوع زا رون رهش و دادرخ یاههاع نپ

 »۳۵ ر دب وشیم دتسرخ اهن

 یاهرتخدچاودزا لامتحا : یقشع لاف هبنشود؛امش سناش زور ۸۲ : امش سناش

 دادرخیاههام نی هامرهع دلوس تخبمد و یدرورف : امش ینئاش یاههاع

 :تسا رگید عفوم ره ۱ رتشیب روب رهش ان

 تفدهب نتفرآ میمصن زا لبق تسا رتهب

 قباطم «رادرهوش یاهنز یارب , دنشبدنیب
 رادهجب هرابود 4۶ دوریم لامتحا ناشنس اب

 دهاوخجاودزاناشنادنزرفزا یکب ابو دنوش

 زئاب ههام هس رد اهجاودزا رتشیب . درک
 _ک ۲۵۲۵ لاس رد . دریگیم تروص

 «هعمج :امش سناش زور ٩ :امش سناش

 رتخد یارب ملسم رولعب : قشع لاف رلآورهم «تشهبیدرا :امش سناش یاههام
 دوشم ینیب شیب یتارییفت تخبمد یاه

 اب دنراد شیب رد جاودزاو یدزمان ای
 روطن ناشیدنز و دنشکیم ادیب لالقتسا
 دوشیم نیمان ناشدوخ طسوت و هنا ادج

 دیاش «دنوشیم رود هداوناخ زا لاح رهب
 هب نیدرورف هاع .دنورب رود یرفس هب مه
 دونیمهداد صاصتخا هناقشاع یاهارجاع

 یاههاع رثا و نابآو رهم یاههان ایا
 امشیناشددع : ۲۵۳۵ لاس رد دنحا هدزا

 یاههام :هبنشکب :امش سناش زور « ۱
 . نایاو رهم : امش سناش

 نز رگا : قشم لاف دمتهید رحم
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 لدبم ینالوط یتسود تاب دراد لامتح

 هپ روبرهشو دادرم یاههام ردو هدش قشم

 ردامیداش نیرتگرزب .ددرگ یهتنم جاودزا

 تساناشنادنزرف تبقفوم ناپآ دلونم یام

 هض.دریگیم تروص زیئاپ ههام هس رد هک

 هبصو رادرهوش یاهمناخ زا هتسد نیاهب

 دوخنارهوش هب ندرک تبحم زا هک دوشپم

 متاشددع : ۲۵۲۵ لاس ر دیوتن لناف

 ؛ هنشهس :امش سلاش زور « ٩

 :دادرمو ربل ؛ امش سناش یاههام

 میم هدقملف لاسیاهیئانشا : قشلان

 1 رابا یاههام رد تخب مد یاهرتخد ماودرا

 یاههام ندبسرارف ۷ ۰. دهش دنهارخ رذاو

 / . زا تسد یلد ود و دیدرت رذآ و ناب

 : موش یامنز . درادیمنرب ناوج یاهرتحد

۱ 

 م
 یگدیسرلوفشم تخس نیدرورف هام ون راد

 و قشع هب 4 تسا هدش منا فاتخم رابسب یاهیداش ناتسپات لوا ههام ود یاههنیمز ردیبلطهاج لاحب ان : قشم لاف رد یلو هتوشیم ناشنادنزرف یاهراک هپ

 رد «دنشبدنیب تیلوئسم لوبف د عاودزا

 هداوناخلیکشتیاربیلاع یاهتیعفوم هکیلاح
 یدرسم هبو هتفرگ رارف امش یوربود

 سناشددع ۲۵۲۵ لاس رد تشاد دنهاوخ

 , هبنشراهچ ؛امش سئاش زور ۰ *؛ ابش

 .وذار رهم : ایش يناش یاههام

 .دیسانشیم ار وا تساهندم هک دیشب دنايم
 روبرهش و دادرخ یاههام رد دراد لامتحا

 یاههشقنرادرهوش یاهنز .دینک جاودزاوااب

 لاس رد .دننکیم حرط ناشرسمه اب دیدج
 یناشزور ۰ ۳ :امش سناش ددع

 : امش سناش یاههام « هبنشجنپ : امش
 . رهم و تشهبیدرا

۱۰۳۰ 

 رتخد اودزا سناش : قشم لا

 ۱۱ ی تر دادرخ یاههاع رد تخبمد یاه

 هک یرسپ .تسا رتشیب رویرهش و دادرم

 ناندیدرلو كش تسامش یانشآ تسایندم
 نانیگدنزرد یمهم شقن و هدرک فرطرپ ار

 هیسرل رادرهوش یاهنز هب دنکمب

 دنشابدوخیئابیز رکف هب رتشبب هک دوشیم

 .دنررومیردناشرهوش هب ,تبحم زاربازاو
 زور ۰ ۸ :امش سلاخ ددع : ۲۵۳۵ لاسرد

 امشیئأش یاههام « *منش :امش سناش
 .دنعساو نمهن هدادرم ؛ رپ

 م اقنا

 ات تنهبیدرا یاههام نیب : قشع لاف

 «دیوشیمناوجدرهكينوتفم و بوذجم ناب
 دراد لامتحا زاب دیشاب درجم مه رتا اما
 یاهنزدبریگن وا اب جاودزا یارب یمیمیت

 یدیاقمفالتخالاس لوا همین رد رادرهوش
 نیا یلوتشاد دنهاوخ ناشنارهوش اب

 هام هسو دوشیم فرظرب جیردتب اهفالتخا

 . لأس دد . دننارللکیم یشوخ تافوا زیئاب
 . سلاشزور ۰4 : امش سلاش ددع : ۵
 . دادرخ؛ امش سناش یاههام « هبنش :امش
 . دنفسا « ریت

 تساهتدم هک یدرم هب ندرک

 ون دصرد هاحتب لامتحا هب .دراد

 قاب اد دوخ اهن میمتعن دادرخ

 ۶ هام « یگدیسر زا ار امش
 هدراد زاب هداوناخ دارفا هب ندرک

 1۷: امش سناش ددن : ۵

 یاههام ؛ هبنشجنپ : امش

 ۰ سمهپو نابآ « ره



 رد بسره و بما

 هلاژ -نوتین - ودیل -دنوهش- سکر ایسآ | تفتناب یلامنس زاتمم هورت

 یتاخایرخ ای ور و اهدا
 یرسیم و

 ؛ نادرگراک

 ناو رش سما



 مایا" ی
 تک او

 یریدقنیرسن ین نارگنکدبعس

 هزمحربمایرب و رفروادلیعمسا
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